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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма співбесіди з «Основ готельно-ресторанної справи» орієнтована на
підготовку вступників на основі ОКР «Молодший спеціаліст» для здобуття ОС«Бакалавр»
зі спеціальності 241 - «Готельно-ресторанна справа». Вона відповідає змісту програми
підготовкиосвітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст», охоплює в повному
обсязі основні категорії та поняття сфери обслуговування.
Вступник має знати основні напрями діяльності підприємства, методологічні та
методичні засади планування діяльності підприємства, теоретичні засади формування та
використання трудових та майнових ресурсів, основи організації закладів ресторанного
господарства, організацію постачання закладів ресторанного господарства, організацію
складського і тарного господарства, особливості організації виробництва кулінарної
продукції в ринкових умовах, загальні принципи організації систем обслуговування у сфері
ресторанного господарства, організацію процесу повсякденного обслуговування споживачів
у закладах ресторанного господарства. Уміти розробляти і відпрацьовувати процедури в
практичних завданнях; застосовувати методичний апарат та інструментарій зазначених
дисциплін для оцінки ресурсів, процесів і результатів діяльності закладів ресторанного
господарства. Абітурієнт повинен показати своє вміння орієнтуватися у фактичному
матеріалі, знання найважливіших джерел його поповнення й оновлення, ознайомленість з
працями та діяльністю видатних вчених, а також з фундаментальними науковими
дослідженнями та періодичними виданнями.
Програма співбесіди містить питання з основних професійно-орієнтованих дисциплін:
1. «Географія туризму»
2. «Організація готельного господарства»
3. «Організація ресторанного господарства»

ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ
Класифікація туризму. Чинники розвитку туризму. Туристичне районування світу,
основні таксономічні одиниці. Види туризму. Ознаки поділу туризму на групи. Класифікація
туризму у працях провідних зарубіжних і вітчизняних фахівців. Стимулюючі та лімітуючі
розвиток туризму чинники. Чинники розвитку географії туризму. Районування в
міжнародному туризмі, його особливості та принципи, туристські макрорайони та
мезорайони світу, їх специфіка та структура. Європейський туристський макрорайон:
специфіка, районування. Причорноморський туристський мезорайон. Причорноморський
туристський мезорайон. Прибалтійський туристичний мезорайон. Туристичний район
Німеччина і країни Бенілюкс. Туристичний мезорайон Країни Європейської Півночі.
Туристичний мезорайон Велика Британія та Ірландія. Альпійський туристичний мезорайон.
Апеніио-Мальтійськиймезорайон. Адріатичний туристський мезорайон. Туристичний
мезорацйон Греція. Піренейський туристичний мезорайон. Туристичний мезорайон Франція
і Монако. Центральний туристичний мезорайон. Туристичний мезорайон Росія і Білорусь.
Азійський туристський макрорайон: короткий огляд мезорайонів. Африканський
туристський макрорайон: короткий огляд мезорайонів. Північноамериканський туристичний
макрорайон:
короткий
огляд
мезорайонів.
Центральноамерикансько-Карибський
макрорайон: короткий огляд мезорайонів. Південноамериканський туристичний макрорайон:
короткий огляд мезорайонів.Австралійсько-Океанійський туристичний макрорайон:
короткий огляд мезорайонів. Антарктичний туристичний макрорайон: короткий огляд •
мезорайонів.
ОРГАНІЗАЦІЯ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Зміст основних понять готельного господарства. Стародавній період (IV тисячоліття
до н.е. - 476р. н.е.). Період Середньовіччя (У-ХУ ст.). Новий час (XVI ст. - початок XX ст.).
Готельне господарство світу на сучасному етапі. Особливості розвйтку міжнародних
готельних мереж. Проблеми і перспективи розвитку готельної індустрії. Види сучасних
засобів розміщення. Системи класифікації готелів у світі. Модель та основні концепції

гостинності. Принципи діяльності готельного підприємства Правила надання готельних
послуг. Призначення готелів. їх розташування у структурі міста. Основні фонди готельного
господарства Формування предметно-просторового середовища готелю. Інженерне і
санітарно-технічне устаткування готельних комплексів. Організаційна структура управління
готелем. Служби готельного підприємства.Технологія та організація прийому - розміщення виїзду гостей у готелях. Нічний аудит. Обслуговування гостей у житловій частині готелю.
Обслуговування нежитлових приміщень готелю. Організація надання основних і додаткових
послуг. Технологія торгово-побутового і інформаційного обслуговування в готелі. Готельна
анімація. Забезпечення безпеки готелю. Якість готельних послуг та культура обслуговування
в готелі. Обслуговування УІРклієнтів. Інфраструктура готелю. Менеджмент гостинності.
ОРГАНІЗАЦІЯ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Ресторанне господарство як складова частина індустрії гостинності. Приміщення та
обладнання для організації процесу обслуговування.Столовий посуд, набори, білизна.Меню
в закладах ресторанного господарства.Підготовка до обслуговування споживачів у закладах
ресторанного господарства. Подавання страв і напоїв.Обслуговування споживачів
напоями. Загальна характеристика методів і форм обслуговування.Обслуговування
бенкетів.Особливості обслуговування прийомів за протоколом.Організація кейтерінгового
обслуговування. Організація дозвілля в закладах ресторанного господарства. Організація
обслуговування тютюновими виробами в закладах ресторанного господарства.Організація
обслуговування
в
ресторанах. Організація
обслуговування
в
барах. Організація
обслуговування у кав'ярні.Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства
з чайною концепцією.Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства для
дітей.Організація
обслуговування
в закладах
ресторанного
господарства
при
готелі.Організація обслуговування учасників ділових, культурних, громадських та
спортивних заходів. Особливості обслуговування туристів. Організація обслуговування
пасажирів на транспорті.Організація харчування в торговельних і торговельно-розважальних
комплексах.Організація обслуговування за місцем роботи.Організація обслуговування
споживачів за місцем навчання.
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО СПІВБЕСІДИ
«ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ»
1.
Основні тенденції розвитку туризму на сучасному етапі. Чинники, що визначають
передумови, характер й ступінь розвитку міжнародного туризму.
2.
Географія туризму як галузь географічних знань, об’єкт, предмет та завдання
вивчення.
3.
Туристичне районування світу. Особливості районування в міжнародному туризмі.
4.
Рекреаційно-туристські мезорайони
та їх характеристика: країни Європейської
Півночі (Швеція, Норвегія).
5.
Рекреаційно-туристські мезорайони
та їх характеристика: Центральний (Чехія,
Угорщина).
6.
Рекреаційно-туристські мезорайони
та їх характеристика: Причорноморський
(Румунія, Україна, Болгарія).
7.
Рекреаційно-туристські мезорайони та їх характеристика: Адріатичний (Чорногорія,
Хорватія).
8.
Рекреаційно-туристські мезорайони та їх характеристика: Піренейський.
9.
Рекреаційно-туристські мезорайони та їх характеристика: Апенніно-Мальтійський.
10.
Рекреаційно-туристські мезорайони та їх характеристика: Франція та Монако.
11. Рекреаційно-туристські мезорайони
та їх характеристика: Велика Британія та
Ірландія.
12.
Рекреаційно-туристична характеристика складових
Північноамериканського
макрорайону (США).
12.
Рекреаційно-туристична характеристика складових
Північноамериканського
макрорайону (Канада, Мексика).

13.
Рекреаційно-туристична характеристика Південноамериканського
макрорайону
(Бразилія, Аргентина).
14.
Рекреаційно-туристична характеристика складових Австралійсько-Океанійського
макрорайону (Австралія, Нова Зеландія).
15.
Рекреаційно-туристична характеристика складових Азійського
макрорайону
(Індонезія, Таїланд, Сінгапур).
16.
Рекреаційно-туристична характеристика складових Азійського макрорайону (Китай,
Японія).
17.
Рекреаційно-туристична характеристика складових Азійського
макрорайону
(Об’єднані Арабські Емірати, Ізраїль).
18.
Географія релігійного туризму світу.
19.
Основні типи курортів світу. Лікувально-оздоровчий туризм в Європі.
20.
Характеристика екологічного туризму (особливості, географія поширення,
різновиди).
21.
Характеристика сільського зеленого туризму (особливості, географія поширення,
різновиди).
22.
Гастрономічний туризм (особливості, географія поширення, різновиди).
23.
Індустріальний туризм (особливості, географія поширення, різновиди).
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО СПІВБЕСІДИ
«ОРГАНІЗАЦІЯ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА»
1.
Історія розвитку засобів розміщення (Стародавній період (IV тисячоліття до н.е. - 476
р. н.е. ). Період Середньовіччя (V - XV ст.). Новий час (XVI ст. - початок XX ст.)).
2.
Готельне господарство світу на сучасному етапі.
3.
Особливості розвитку міжнародних готельних мереж.
4.
Види сучасних засобів розміщення.
5.
Системи класифікації готелів у світі.
6.
Формування предметно-просторового середовища готелю.
7.
Інженерне і санітарно-технічне устаткування готельних комплексів.
8.
Технологія торгово-побутового та інформаційного обслуговування в готелі.
9.
Обслуговування VIP клієнтів.
10.
Організація прийому, розміщення та виїзду гостей.
11.
Розрахунок за проживання й послуги в готелі.
12.
Обслуговування гостей у житловій частині готелю.
13.
Обслуговуючий технологічний цикл «Клінінгові технології».
14.
Обслуговуючий технологічний цикл «Ведення білизняного господарства».
15.
Обслуговування нежитлових приміщень готелю.
16.
Організація надання основних і додаткових послуг.
17.
Правила надання готельних послуг.
18.
Організація роботи служби прийому і розміщення та обслуговування.
19.
Сучасні системи бронювання місць у готелях.
20 .
Організація обслуговування туристів у готелях.
21.
Технологія прибиральних робіт у приміщеннях готелів.
22 .
Управління персоналом готельного комплексу.
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО СПІВБЕСІДИ
«ОРГАНІЗАЦІЯ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА»
1.
Види форм організації виробництва в ресторанному господарстві.
2.
Моделі виробничо-сервісного процесу в закладах ресторанного господарства.
3.
Фактори впливу на виробного-торговельну структуру закладу ресторанного
господарства.
4.
Правила роботи закладів ресторанного господарства.
5.
Загальні вимоги до закладів ресторанного господарства.
6.
Типи закладів ресторанного господарства та їх характеристика.

7.
Класифікаційні ознаки закладів ресторанного господарства.
8.
Правила розташування страв у меню.
9.
Характеристика меню різних видів.
10.
Форми обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства.
11.
Особливості організації послуг харчування для мешканців готельних комплексів.
12.
Особливості організації послуг харчування за типом «Кейтеринг».
13.
Особливості організації послуг харчування учасникам конгресного туризму.
14.
Особливості організації послуг харчування на офіційних прийомах.
15.
Характеристика основних етапів формування виробничої програми підприємств, цеху.
16.
Правила роботи закладів ресторанного господарства.
17.
Особливості організації обслуговування груп туристів в закладах ресторанного
господарства.
18.
Форми прискореного обслуговування споживачів в закладах ресторанного
господарства.
19. Основні правила і технологія попереднього сервірування столів.
20.
Особливості обслуговування бенкету «Фуршет».
21. Особливості обслуговування прийому «Коктейль».
22.
Особливості обслуговування бенкету «Коктейль-фуршет».
23.
Технологічний процес обслуговування офіційних прийомів.
24.
Структура, зміст, функції меню, принципи складання.
25.
Характеристика загальних принципів організації закладів ресторанного господарства
та розробка шляхів їх удосконалення.
26.
Організація складського господарства закладів ресторанного господарства та шляхи її
удосконалення.
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ
Вступне випробування відбувається у формі співбесіди.
Критерії оцінювання:
- конкурсний бал вступника для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (фахове випробування),оцінюється за
шкалою від 1 до 3 балів. На співбесіді вступнику за кожну правильну відповідь із 3 завдань
нараховується максимально 1 бал. Оцінювання знань вступників по кожному питанню
здійснюється за шкалою від 0 до 1 балу та передбачає такі критерії оцінки: 0 балів - низький
рівень; 0,5 бала - середній рівень; 1 бал - високий рівень. Максимальна кількість балів за
результатами співбесіди становить максимально 3 бали.
Рівень підготовки вступника:
Результати виконання завдань дозволяють виявити рівень підготовки вступника:
3-2,5 бала;
2,4-2 бали;
1,9-1 бал;
0,9- 0 балів.
1 рівень (високий): 3-2,5 бала виставляється вступникам, які в повному обсязі
виконали завдання, продемонстрували обізнаність з усіма поняттями, фактами, термінами;
адекватно оперують ними при розв’язанні завдань; виявили творчу самостійність, здатність
аналізувати факти, які стосуються наукових проблем. Усі завдання розв’язані (виконані)
правильно, без помилок.
2 рівень (середній):2,4-2 бали виставляється за умови достатньо повного виконання
завдань. Розв’язання завдань має бути правильним, логічно обґрунтованим, '
демонструвати творчо-пізнавальні уміння та знання теоретичного матеріалу. Разом з
тим, у роботі може бути допущено декілька несуттєвих помилок.
3 рівень (достатній): 1,9-1 бал виставляється за знання, які продемонстровані в
неповному обсязі. Вони, зазвичай, носять фрагментарний характер. Теоретичні та фактичні
знання відтворюються репродуктивно, без глибокого осмислення, аналізу, порівняння,
узагальнення. Відчувається, що вступник недостатньо обізнаний з матеріалом джерел із
навчальної дисципліни та не може критично оцінити наукові факти, явища, ідеї.

4
рівень (низький): 0,9-0 балів виставляється за неправильну або поверхневу відповідь,
яка свідчить про неусвідомлеиість і нерозуміння поставленого завдання. Літературу з
навчальної дисципліни вступник не знає, її понятійно-категоріальним апаратом не
володіє. Відповідь засвідчує вкрай низький рівень володіння програмним матеріалом.
За
результатами
проведеної
співбесіди
приймається
рішення
про
рекомендування/не рекомендування вступників до зарахування.
«Рекомендовано» - вступник знає теоретичний матеріал, повністю відповідає на
поставлені запитання, вільно володіє понятійно-категоріальним апаратом, дає відповіді на
додаткові запитання;
«Не рекомендовано» - вступник не володіє відповідним матеріалом, не дає відповіді
на поставлене запитання.
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