
 

 
 

 



 

 
 

 

 



 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Відповідно до закону України «Про освіту», наказів Президента України, 

постанов Кабінету Міністрів України та наказів Міністерства освіти і науки 

України вища школа повинна вирішувати завдання щодо ступеневої підготовки 

фахівців на всіх рівнях їх навчання. Однією з вирішальних стадій формування 

фахівців, оцінки їх теоретичної та практичної підготовки є вступний екзамен до 

вищого навчального закладу після отримання диплому кваліфікованого 

працівника з відповідної спеціалізації. 

Програма Вступного випробування зі спеціальності є основним науково-

методичним документом, що забезпечує комплексну оцінку рівня теоретичної та 

практичної підготовки кваліфікованих робітників до подальшого навчання та 

діяльності у відповідності з вимогами освітньо-професійної програми та 

освітньо-кваліфікаційної характеристики молодшого спеціаліста. 

Мета програми – визначити обсяг та рівень теоретичних знань, отриманих 

практичних навичок та вмінь з професійно-орієнтованої дисципліни 

«Організація обслуговування». 

Екзамен приймає екзаменаційна комісія, що призначається наказом 

директора Харківського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ. 

Екзаменаційна комісія перевіряє рівень наукової, теоретичної і практичної 

підготовки абітурієнтів, вирішує питання  про можливість його вступу до 

Харківського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ. 

Вступне випробування проводиться згідно екзаменаційних білетів, 

питання яких чітко відповідають навчальним планам програм відповідних 

курсів. Білети затверджуються заступником директора коледжу з навчально-

методичної роботи. 



 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ 

 

Тривалість виконання тесту становить 1 годину. 

На вступних випробуваннях не можна користуватись допоміжними 

матеріалами та посібниками. 

Білет для вступного випробування містить 40 відкритих тестів. За кожну 

правильну відповідь нараховується 1 бал, тобто за кожне завдання можна 

отримати 0 або 1 тестовий бал. Максимально можлива кількість тестових балів, 

за умови виконання всіх завдань – 40. 

Шкала оцінювання  та переводу балів у шкалу Українського центру 

оцінювання якості освіти 

Кількість 

правильних 

відповідей 

Оцінка за 12-

бальною шкалою 

Оцінка за 200-

бальною шкалою 

(Українського 

центру оцінювання 

якості освіти) 

Оцінка за 100-

бальною 

шкалою 

40 12 195-200 98-100 

38-39 11 185-194 94-97 

36-37 10 175-184 90-93 

34-35 9 163-174 85-89 

32-33 8 150-162 80-84 

30-31 7 138-149 75-79 

28-29 6 125-137 70-74 

26-27 5 113-124 65-69 

24-25 4 100-112 60-64 

19-23 3 62-99 41-59 

12-18 2 22-61 21-40 

0-11 1 0-21 0-20 

 

 



 

Тема 1: Система обслуговування споживачів і завдання її розвитку. 

Ресторанне господарство, його місце в індустрії гостинності та тенденції 

розвитку. Характеристика і розвиток системи послуг, що надається 

споживачам в ресторанному бізнесі. Види, методи і форми обслуговування 

споживачів в закладах ресторанного господарства. Характеристика систем 

обслуговування. Характеристика структури процесу обслуговування 

споживачів в різних типах закладів ресторанного господарства. Класифікація  

закладів ресторанного  господарства. Комплекс послуг закладів ресторанного 

господарства.  

      Мета та завдання обслуговування. Методи та форми обслуговування. 

Особливості обслуговування на підприємствах ресторанного господарства 

різних типів.  

 

Тема2: Норми і правила обслуговування споживачів. 

Кваліфікаційні характеристики обслуговуючого персоналу. Зовнішній 

вигляд та професіональна підготовка персоналу. Форми роботи офіціантів. 

Організація праці офіціантів у торговому залі. Методи організації праці 

офіціантів, графіки виходу на роботу. Особиста підготовка офіціанта до 

роботи. Професійна підготовка. Правила санітарії та гігієни для офіціантів. 

Техніка безпеки в роботі офіціанта. Правила поведінки офіціанта. Фактори 

високої культури обслуговування. Правила етикету за столом.  

 

Тема 3:  Столовий посуд, прибори і столова білизна. 

Класифікація та вимоги до посуду. Характеристика та асортимент 

порцелянового, фаянсового та керамічного посуду. Характеристика та 

асортимент скляного посуду.  Характеристика та асортимент металевого 

посуду. Характеристика дерев’яного та пластмасового посуду та наборів.  

Посуд  і набори із полімерних матеріалів, фольги та паперу. 

Характеристика та асортимент столових приборів.  Столова білизна, види  

та призначення. Норми забезпечення посудом ресторанів, кафе, барів. Правила 

роботи з посудом та приборами. Зберігання, облік столових  приборів та  

догляд за ними.    

  

Тема 4: Меню в закладах ресторанного господарства. 

Роль меню в повсякденній роботі ресторану. Класифікація меню. Порядок 

розробки меню.  Художнє оформлення меню.  Електронне меню. Порядок 

складання картки напоїв. Спеціальні картки. 

  

Тема 5: Підготовка торговельних приміщень до обслуговування. 

Загальні   вимоги   до    матеріально - технічної    бази    для     організації  



 

 обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства.     Види 

торговельних приміщень, їх призначення,  сучасний інтер’єр, вимоги до 

меблів.  Обладнання і меблі для торгових приміщень. 

 Характеристика допоміжних приміщень. Сервізна. Мийне відділення 

столового посуду. Устаткування залів.    

         Санітарно – гігієнічна підготовка торгового залу. Розміщення меблів у 

залі, підготовка посуду, приборів і столової білизни. Фітодизайн у закладах 

ресторанного господарства.  Організація робочого місця офіціантів.  

Підготовка персоналу до обслуговування. Робота з тацею. Попередня 

сервіровка столів. Виконавча сервіровка столів. 

         Особливості сервірування столів у національному стилі. Декоративне 

оздоблення українських національних столів. Особливості української 

народної кулінарії. Види і форми складання серветок. Сервірування столів. 

Сервіровка столу до сніданку. Сервіровка столу для бізнес – ланчу. 

Сервірування столів до обіду. Сервіровка столу для комплексного обіду. 

Сервіровка столу до обіду по меню заказаних страв. Сервірування столу до 

вечері. Європейський сніданок. Естетика в сервіруванні стола. Декоративне 

оздоблення стола, декоративні предмети та додатки.   

  

Тема 6: Технологічний  процес обслуговування гостей у торговельному 

залі  ресторану. 

     Основні елементи обслуговування в ресторанах. Зустріч та 

розсаджування гостей. Приймання замовлень та порядок їх оформлення. 

Робота сомельє. Організація процесу обслуговування в залі. Способи 

подавання страв: французький спосіб, англійський спосіб, російський спосіб.       

Послідовність та правила подавання холодних страв і закусок.   Правила 

подавання гарячих закусок.    Правила подавання супів. Правила подавання 

гарячих страв.  Правила подавання солодких страв.  Подавання свіжих 

фруктів та ягід. Правила подавання гарячих  та холодних напоїв. Правила 

подавання кондитерських виробів. 

          Правила подавання сиру за допомогою сирної тарілки. Подавання 

деяких вишуканих страв, закусок і напоїв. Траншування  м’яса, риби, птиці.  

Фламбування  десертів та фруктів. Особливості приготування та подавання 

страв фондю.  

          Правила подавання продукції сервіс – бару. Особливості подавання 

шампанського. Основи еногастрономії. 

          Загальні правила збирання використаного посуду та прибирання стола. 

Подання рахунку та проводи гостей. 

 

Тема 7: Обслуговування банкетів і прийомів. 



 

    Класифікація бенкетів і прийомів згідно різних ознак, їх види та 

характеристики. Основні форми відносин за дипломатичним протоколом.   

Класифікація дипломатичних прийомів та структура підготовчої роботи 

щодо їх влаштування. Види  денних та вечірніх дипломатичних прийомів.  

Особливості організації бенкетів-прийомів. Складання меню для бенкету-

прийому. Основні правила складання схеми розміщення гостей за бенкетним 

столом.  Варіанти розсаджування гостей за столами. Особливості організації 

бенкетів-прийомів. Підготовча робота з влаштування прийомів.  Підготовка 

приміщення до проведення прийому.  Розподіл роботи між офіціантами   на 

бенкеті-прийомі з розсаджуванням.  Особливості сервірування столу на 

бенкеті-прийомі.  Системи розставляння скла на бенкетних столах.    

Розміщення гостей за бенкетним столом і черговість їх обслуговування. 

Складові процесу обслуговування бенкетів-прийомів. Організація 

обслуговування гостей на бенкетах-прийомах.  Способи подавання при 

обслуговуванні офіційних прийомів за столом.  Основні правила подавання 

страв,  виробів, напоїв під час обслуговування прийомів.  Етикет бенкетів – 

прийомів. Правила поведінки за столом. Правила поведінки офіціанта. Одяг 

та етикет. Професійність  персоналу - гарант високого сервісу 

обслуговування гостей з різних країн. 

     Бенкет – прийом за столом з повним обслуговуванням офіціантами. 

Організація бенкету за столом з повним обслуговуванням офіціантами. 

Особливості організації підготовки до бенкету за столом з повним 

обслуговуванням офіціантами .  

     Бенкет з частковим обслуговуванням офіціантами.  Організація 

бенкету за столом з частковим обслуговуванням офіціантами . Особливості 

організації підготовки бенкету за столом із частковим обслуговуванням 

офіціантами.  Порядок приймання замовлень на обслуговування бенкетів.  

Особливості підготовки до проведення бенкетів. Методика розрахунку 

чисельності обслуговуючого персоналу для бенкету за столом. 

     Організація бенкету– фуршету. Особливості підготовчої роботи та 

обслуговування бенкетів групи фуршет. Особливості меню бенкетів-

фуршетів. Порядок сервірування фуршетних столів. Системи розставляння 

скла на фуршетних столах. Особливості організації обслуговування бенкетів 

групи фуршет. Норматив забезпеченості одного учасника бенкету-фуршету.      

    Організація бенкету-чаю. Обслуговування чайного столу.  Організація 

бенкету- кави. Організація спеціальних форм обслуговування. 

     Особливості  підготовчої  роботи та обслуговування змішаних 

бенкетів. Особливості організації обслуговування бенкету-коктейлю.  

Особливості організації обслуговування бенкету-фуршету-десерту. 

Особливості організації обслуговування закусочного фуршету та експрес-



 

фуршету. Особливості організації  обслуговування бенкету за типом 

«шведського столу».  Особливості організації обслуговування коктейлю-

пати, бенкету-буфету, кави у вітальні.   Особливості організації 

обслуговування бенкету-коктейлю-фуршету, бенкету-фуршету-кави, 

коктейлю-фуршету-кави.                                                      

    Особливості організації обслуговування тематичних бенкетів. 

Обслуговування весільного бенкету. Обслуговування новорічних вечорів. 

Бенкет «День народження». Обслуговування ювілейних бенкетів.   
     

Тема 8: Спеціальні форми обслуговування. 

          Організація форм прискореного обслуговування.  Зал-експрес. Стіл-

експрес. Обслуговування по типу  «шведського столу» та сирного візка.  

          Класифікація та загальні вимоги до організації ділових, культурних, 

громадських і спортивних заходів. Обслуговування за місцем проведення 

ділових, культурних, громадських заходів. Обслуговування учасників заходів 

сніданками, обідами, вечерями.  Послуги з організації харчування учасників 

з’їздів, конференцій, фестивалів, форумів.  

           Організація форм прискореного обслуговування. Організація 

харчування на виставках та ярмарках.  Основні форми обслуговування під 

час проведення презентацій та свят. Організація обслуговування в місцях 

масового відпочинку. Організація харчування у фітнес-центрах.    

Обслуговування учасників спортивних змагань. Організація харчування 

глядачів спортивних змагань. 

            Послуги з організації  харчування пасажирів транспорті. 

Обслуговування пасажирів на залізничному транспорті. Послуги з організації  

харчування пасажирів на залізничному транспорті. Обслуговування 

пасажирів повітряного транспорту. Обслуговування пасажирів 

автомобільного транспорту.   Послуги з організації харчування в аеропорту і  

на борту літака. Меню бортового харчування. Послуги з організації 

харчування на автомобільному транспорті.. Обслуговування пасажирів на 

водному транспорті. Послуги з організації харчування на водному 

транспорті.   Особливості надання послуг по організації харчування та 

обслуговування в місцях масового відпочинку та культурно – масових 

заходів. Організація обслуговування в місцях масового відпочинку. 

Організація дієтичного харчування. Особливості складання меню в дієтичних 

їдальнях. 

            Організація обслуговування на соціально – орієнтованих 

підприємствах харчування. Загальні вимоги до організації харчування 

робітників і службовців. 

Організація обслуговування зосереджених контингентів споживачів. 



 

Організація обслуговування розосереджених контингентів споживачів.  

Організація дієтичного  харчування.   Організація роботи мобільних закладів 

ресторанного господарства. Сучасні напрями розвитку систем 

обслуговування. Порядок та регулювання надання послуг з організації 

харчування у навчальних закладах. Організація обслуговування учнів у 

загальноосвітніх навчальних закладах. Організація обслуговування учнів у 

професійно-технічних навчальних закладах. Організація обслуговування 

студентів у вищих навчальних закладах. Особливості складання меню в 

дієтичних їдальнях. Законодавчі акти та урядові постанови, що 

регламентують роботу в підприємствах харчування при навчальних закладах.  

Особливості організації харчування студентів. 

  

Тема 9: Організація обслуговування в закладах ресторанного 

господарства при готелі. 

          Характеристика закладів ресторанного господарства при готелях.  

Поява перших підприємств гостинності у різних країнах світу, їх розвиток.  

Організація  харчування  іноземних туристів. Загальні правила 

обслуговування іноземних гостей.  Форми обслуговування громадян, що 

приїздять з різних країн, у закладах ресторанного господарства, які 

розташовані при готелях. Послуги з організації харчування в готелях. 

Особливості обслуговування іноземних туристів.  Загальні правила 

обслуговування гостей з різних країн під час конференцій, нарад, фестивалів, 

чемпіонатів тощо. Особливості організації обслуговування іноземних 

громадян під час спортивних та інших змагань. Вимоги до складання  та 

оформлення меню, прейскуранту для обслуговування іноземних гостей, 

присутніх на спеціальних заходах. Комплексне обслуговування іноземних 

туристів з діловими цілями. 

          Особливості попереднього сервірування  столу. Особливості 

сервірування столів в національному стилі. Сервіровка столів в стилі 

фрістайл.  Обов’язки  чергового офіціанта. Особливості підготовки до різних 

видів сніданків. Сервірування  столів до обіду. Сервірування стола до вечері. 

Естетика в сервіруванні стола.  Декоративне оздоблення стола. 

          Види сніданків, їх загальна характеристика. Організація «шведського 

столу, лінії, гірки» їх характерні особливості. Організація прискорених видів 

харчування: експрес-обідів, столів-буфетів, бізнес-ланчів тощо.  

           Послуги з організації харчування в номерах готелів. Приймання 

замовлення та розробка меню на обслуговування у номерах готелю. 

Транспортування  предметів сервірування столу та замовленої продукції до 

номера готелю.  Способи, методи подавання страв, напоїв, виробів. Етика 

обслуговуючого  персоналу під час організації обслуговування в номері 



 

готелю. Порядок прибирання використаного посуду та  розрахунку за 

замовлення. Особливості функціонування міні-бару в номерах.  

 

Тема 10: Організація кейтерингового обслуговування. 

          Кейтеринг, як самостійний вид бізнесу у ресторанному господарстві та 

його різновиди, класифікація згідно різних ознак. Підготовча робота до 

надання послуг з кейтерингу та організація обслуговування. Підготовка до 

повносервісного кейтерингового обслуговування. Обслуговування 

споживачів при наданні кейтерингових послуг. Сегментація ринку 

споживачів послуг з кейтерингу.  Характеристика місць здійснення 

кейтерингового обслуговування та персоналу з надання послуг з кейтерингу. 

Особливості обслуговування під час презентацій та свят. 

           Організація обслуговування туристів під час подорожі на транспорті, 

при  виїзді за місто. Форми обслуговування та особливість їх застосування 

під час різних заходів. Особливості організації обслуговування гостей з 

різних країн при наданні їм  кейтерингових  послуг. 

 

Тема 11: Прогресивні технології  обслуговування. 

           Прогресивні технології обслуговування. Free- floow- новий формат 

фаст-фуду. Вуличні і стаціонарні фуд-корти. Характеристика фаст-фудів. 

Бутербродні, піцерія,кав’ярня. Ресторани японської кухні.  Віртуальні 

ресторани. Приготування страв в присутності відвідувачів.  Організація 

харчування і дозвілля в торговельно-розважальних комплексах. 

Характеристика закладів швидкого обслуговування. Сучасні види послуг та 

форми обслуговування.         

Показники культури обслуговування. Шляхи  покращення якості 

обслуговування в закладах ресторанного   господарства. 
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