
Програма фахового іспиту 
для вступників на денну форми навчання 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

 кваліфікованого робітника 
зі спеціальності 5.14010101 Готельне обслуговування. 

 
 Перевірка знань, умінь та навичок вступників з фахових дисциплін 

спеціальності 5.14010101 Готельне обслуговування: 

  «Організація і технологія обслуговування в готелях»; 

 «Основи менеджменту»; 

 «Санітарія та гігієна». 

 

1. Нормативно - правова база, яка регулює діяльність готельного 

господарства. 

2. Організація роботи служби управління номерним фондом. Посадові 

обов'язки працівників служби. 

3. Види оплати за готельні послуги. 

4. Основні функції служби прийму та розміщення. 

5. Поняття та типи бронювання. 

6. Організація розміщення туристів відповідно до класу обслуговування. 

7. Розрахунок з готелем з використанням дорожніх чеків.  

8. Організація роботи служби ресторанного господарства готелю. 

9. Посадові обов'язки працівників служби. 

10. Організація виписки з номера готелю. Дії працівника готелю у разі 

виявлення забутих речей мешканця. Організація роботи з багажем. 

11. Джерела і канали отримання готелем запитів на бронювання номерів . 

12. Поняття «проблема якості» та «петля якості послуг». 

13. Види віз, порядок їх використання та отримання. Поняття «шенгенська 

віза». 

14. Чотири рівні продукту «готель». 

15. Організація роботи служби ресторанного господарства готелю. 

Посадові обов'язки працівників служби. 

16. Модель «Гостинності». Чинники що впливають на середовище 

гостинності. 

17. Екзотичні готелі світу. 

18. Приєднана та неприєднана системи бронювання. 

19. Організація роботи поверхової служби готелю. Посадові обов'язки 

працівників служби. 

20. Організація роботи служби прийому і розміщення. Посадові обов'язки 

працівників СПІР. 

21. Організація роботи поверхової служби готелю. Посадові обов'язки 

працівників служби. 

22. Організація прийому і розміщення іноземних громадян та громадян 

України. 



23. Організація роботи служби управління номерним фондом. Посадові 

обов'язки працівників служби. 

24. Основні функції та вимоги до СПІР. Документи, якими займається 

СПІР 

25. Організація прийому і розміщення громадян України. 

26. Поняття «сертифікація». Назвіть порядок проведення обов'язкової 

сертифікації, етапи перевірки процесу надання послуг. 

27. Стан готельного господарства України. 

28. Сутність менеджменту, його категорії, види, суб’єкти та об’єкти. 

29. Персонал організації, служби управління персоналом. 

30. Організація діяльності сучасного менеджера. 

31. Професійний розвиток та навчання персоналу. 

32. Оцінка роботи та атестація персоналу. 

33. Адаптація персоналу до умов роботи. 

34. Корпоративна культура організації. 

35. Принципи та форми планування. 

36. Процес стратегічного планування. 

37. Рівні управління, типи організаційних структур управління. 

38. Роль організаторської діяльності менеджера в управлінні організацією. 

39. Поняття та види іміджу організації. 

40. Сутність мотивації, її місце і роль у процесі управління. Економічні та 

неекономічні мотиви діяльності людей. 

41. Основні елементи та схема мотиваційного процесу, форми 

стимулювання персоналу. 

42. Етапи процесу та технологія контролю. 

43. Поняття інформації, її види і роль в менеджменті, вимоги до 

інформації. 

44. Сутність, види та умови комунікацій в управлінні. 

45. Поняття управлінських рішень, їх види. 

46. Культура управління. 

47. Сутність понять «група», «колектив», структура колективу. 

48. Сутність, стадії та фактори згуртованості колективу. Соціально-

психологічний клімат трудового колективу. 

49. Методи управління трудовим колективом. 

50. Поняття про команду та командну роботу в управлінні персоналом. 

51. Суть, види, типи, функції конфліктів. 

52. Управління організаційними змінами. 

53. Управління стресами. 

54. Сутність та принципи керівництва. 

55. Сутність лідерства та його основні ознаки. 

56. Поняття та основні завдання державного санітарно- епідеміологічного 

нагляду в Україні. 

57. Охарактеризуйте санітарні вимоги до перевезення, пакування та 

транспортування чистої та брудної білизни в готелях. 



58. Вкажіть обов’язки керівника щодо дотримання санітарних вимог в 

підприємствах готельного типу 

59. Охарактеризувати гігієнічні основи проектування та будівництва 

готельних комплексів. 

60. Санітарно-гігієнічні вимоги до системи опалення, мікроклімату жилих 

приміщень готелю. Гігієнічне значення вентиляції. 

61. Охарактеризувати санітарно-гігієнічні вимоги до проектування та 

утримання приміщень закладів ресторанного господарства при готелі. 

62. Вказати санітарно-гігієнічні вимоги до збереження чистої га брудної 

білизни в готелях. 

 

2. Критерії оцінювання. 

Результати співбесіди оцінюються на "відмінно", "добре", "задовільно", 

"незадовільно". 

При визначенні оцінки береться до уваги рівень теоретичної, 

практичної підготовки вступника з фаху.  

Оцінка "відмінно" ставиться при умові повної обґрунтованої відповіді 

на поставлені питання. 

Оцінка "добре" ставиться при умові повної правильної відповіді на 

поставлені питання, але частково неточної. 

Оцінка "задовільно" ставиться при умові правильної, але неповної 

відповіді на поставлені питання. 

Оцінка "незадовільно" ставиться при умові невиявлення знань з 

поставлених питань. 

 


