
Програми фахових іспитів 
для вступників на денну та заочну форми навчання 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

 кваліфікованого робітника 
зі спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа  

освітньо-професійної програми Ресторанне обслуговування 
 

Перевірка знань, умінь та навичок вступників з фахових дисциплін  

спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа освітньо-професійної 

програми Ресторанне обслуговування: 

 «Технологія приготування їжі»; 

 «Організація ресторанного господарства»; 

 «Організація обслуговування в ЗРГ»; 

 «Устаткування»; 

 «Ресторанний сервіс». 

 

1. Технологія приготування котлетної маси. 

2. Технологічний процес варіння бульйонів, їх різновиди. 

3. Характеристика супів картопляних з овочами. 

4. Особливості приготування супів-пюре. 

5. Особливості приготування молочних, солодких супів. 

6. Приготування і використання соусів. 

7. Значення овочевих страв і гарнірів в харчуванні. 

8. Скляний посуд, його характеристика, призначення. 

9. Металевий посуд, його характеристика, призначення. 

10. Основні столові прибори, їх характеристика, призначення. 

11. Допоміжні столові прибори, їх характеристика, призначення. 

12. Столова білизна, характеристика, призначення. 

13. Способи смаження риби. 

14. Правила тушкування риби. 

15. Особливості торговельно-виробничої діяльності закладів ресторанного 

господарства. 

16. Меню та його види. 

17. Поняття про організацію виробництва. 

18. Овочевий цех ЗРГ, його характеристика. 

19. Типи барів. 

20. Організація робочого місця бармена. 

21. Особливості сервірування столу для фуршету, коктейль-фуршету, чаю. 

22. Розкрийте значення ваговимірювального устаткування для ЗРГ. 

23. Охарактеризуйте вимоги, які висуваються до торговельних ваг. 

24. Холодильне устаткування, його технічна характеристика, особливості 

експлуатації. 

25. Значення механічного устаткування для ЗРГ. 



26. Слайсери: їх призначення, будова, принцип роботи. 

27. Теплове устаткування: призначення, класифікація способів теплової 

обробки харчових продуктів. 

28. Значення торговельних автоматів для ЗРГ. 

29. Холодний цех ЗРГ, його характеристика. 

30. Гарячий цех ЗРГ, його характеристика. 

31. М’ясо-рибний цех ЗРГ, його характеристика. 

32. Кондитерський цех ЗРГ, його характеристика. 

33. Особиста гігієна працівників ЗРГ. 

34. Санітарно-гігієнічні вимоги до миття посуду та інвентарю. 

35. Санітарно-гігієнічні вимоги до механічної обробки м’яса, риби, 

субпродуктів, яєць, сипучих продуктів, овочів. 

36. Санітарно-гігієнічні вимоги до теплової обробки продуктів: м’яса, риби, 

овочів, виготовлення студнів, виробів у фритюрі, до виробів з кремом. 

37. Гігієна вентиляції, освітлення приміщень ЗРГ. 

38. Особливості організації харчування іноземних громадян Англії. 

39. Особливості організації харчування іноземних громадян Германії. 

40. Особливості організації харчування іноземних громадян Центральної 

Америки. 

41. Особливості організації харчування іноземних громадян Франції. 

42. Особливості організації харчування іноземних громадян Італії. 

 

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. 

 

 


