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Вступ

На навчання, для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр»,за освітньою 
програмою «Готельно-ресторанна справа» спеціальності 241 «Готельно- 
ресторанна справа» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста можуть вступати абітурієнти, які отримали атестат молодшого 
спеціаліста зі спеціальності «Г отельно-ресторанна справа» або іншої 
спеціальності, та продемонстрували достатній рівень знань з тем, перелік яких 
винесено для оцінювання рівня підготовленості вступника до здобуття вищої 
освіти.



ПЕРЕЛІК ТЕМ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ 
ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Організація готельного господарства
1. Г остинність як структурний компонент сучасного розуміння ринку послуг.
2. Державне регулювання туристичної та готельної діяльності в Україні та 

за її межами.
3. Класифікація підприємств готельного господарства України.
4. Функціональна організація приміщень підприємств готельного 

господарства. Організація приміщень житлової групи. Організація нежитлових 
груп приміщень підприємства готельного господарства.

5. Організація роботи служби прийому і розміщення, та обслуговування

Рекомендована література
1. Організація готельного господарства : навч. посібник / О. М. Г оловко, 

Н. С. Кампов, С. С. Махлинець, Г. В. Симочко. -  К. : Кондор, 2012. -  338 с.
2. Лук'янов В. О. Організація готельно-ресторанного обслуговування: 

навч. посібник / В. О. Лук'янов, Г. Б. Мунін. -  2-ге вид. переробл. і допов. -  К. : 
Кондор, 2012. -  346 с.
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П. Мальська, І. Г. Пандяк. -  2-ге вид., переробл. та допов. -  К. :Центр учбової 
літератури, 2012.- 472 с.

4. Круль Г. Я. Основи готельної справи : навч. посібник / Г. Я. Круль. -  К.
: Центр

5. Управління якістю послуг готелів: методологія та практика: монографія 
/ Т. І. Ткаченко, С. В. Мельниченко, М. В. Босовська, О. В. Полтавська. -  К.: 
КНТЕУ, 2012. -  728 с.

6. Франчайзинг у готельно-ресторанному бізнесі : навч. посібник / Г. Б. 
Мунін, Ю. О. Карягін, А. С. Артеменко, Ю. В. Кошиль; за ред. Л.С. 
Трофименко, О.О. Гаца. -  К. : Кондор, 2008. -  370 с.



Ресторанна справа
1. Організаційні основи роботи закладів ресторанного господарства. 

Організація забезпечувальної системи закладів ресторанного господарства.
2. Основні типи закладів ресторанного господарства.
3. Організація виробничої системи закладів ресторанного господарства. 

Раціональна організація праці у закладах ресторанного господарства.
4. Організаційні основи технологічного процесу обслуговування 

споживачів у закладах ресторанного господарства
5. Спеціальні форми обслуговування, що застосовуються у закладах 

ресторанного господарства. Організація та моделювання процесу 
повсякденного обслуговування певного контингенту споживачів у закладах 
ресторанного господарства.

6. Харчування людини як медико-біологічна та соціально-економічна 
проблема. Фізіолого-гігієнічні основи харчування.

7. Основні поживні речовини харчових продуктів та їх зміни в процесі 
технологічної обробки.

8. Технологічні принципи виробництва і забезпечення якості кулінарної 
продукції. Технологія напівфабрикатів різного ступеня готовності, що 
виготовляються в ЗРГ.

Рекомендована література
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Загальні технічні умови: ГОСТ 30390-95. -  ИПК Издательство стандартов, 2004. -  
[Дата введения 1995-04- 23]. -  26 с. -  (Межгосударственный стандарт).

3. Архіпов В. В. Ресторанна справа: асортимент, технологія і управління 
якістю продукції в сучасному ресторані : навч. посібник / В. В. Архіпов, Т. В. 
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Основи гостинності
1. Визначення гостинності, її ціннісні орієнтири. Предмет і об’єкт 

гостинності. Основні категорії та поняття.
2. Індустрія гостинності як комплексна галузь. Зв'язок з іншими 

дисциплінами професійного блоку.
3. Класифікація готелів. Загальні вимоги до засобів розміщення різних 

категорій.
4. Інтеграція в готельному бізнесі
5. Розвиток ресторанного бізнесу: філософія, місія, мета та завдання. 

Ринок ресторанних послуг. Вибір місцерозташування ресторану.
6. Класифікація підприємств харчування. Умови харчування і методи 

ресторанного обслуговування.
7. Види діяльності ресторанів: фронт-хаус і бек-хаус. Види напоїв.
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КРИТКРІИ ОЦІНЮВАННЯ 
ФАХОВИ1 О ВСТУІII ЮГО ВИІІРОЬУВАІIIІЯ

Фахове вступне випробування проводиться у строки та згідно з 
Правилами прийому до Таврійського державного агротехнологічного 
університету в 2021 ропі.

Варіант фахового вступного випробування складається з тестової та 
репродуктивної (не тестової) частин.

Тестова частина включає 50 завдань, кожне з яких містить варіанти 
відповідей, з яких тільки один правильний. Правильна відповідь на тестове 
завдання (1-50) оцінюється в 1 бал. Максимальна кількість балів, які вступник 
може отримати за тестову частину становить 50 балів.

Репродуктивна частина (завдання 51-54) складається з чотирьох задач 
(завдань) відповіді на які необхідно надати у розгорнутому вигляді, проявивши 
компетентність, здобуту за попереднім освітнім ступенем (освітньо- 
кваліфікаційним рівнем). Залежно від наповненості змісту відповіді та ступеня 
розкриття питання (вирішення завдання), репродуктивна частина фахового 
випробування оцінюються за такими критеріями:

■ завдання (51-52) оцінюється за шкалою від 0 до 10 балів.
■ завдання (53-54) оцінюється за шкалою від 0 до 15 балів.
Максимальна кількість балів, які вступник може отримати за завдання

репродуктивної частини фахового випробування складає 50 балів.
Максимальна кількість балів, які вступник може отримати за надання 

відповідей за тестову та репродуктивну частини фахового випробування 
складає 100 балів.

І Іідсумкова оцінка (результат) за фахове вступне випробування (за шкалою 
від 100 до 200 балів) розраховується за формулою

РФВВ 1001 х + у 1 * у2
де х сума балів за завдання 1-50 (тестова частина);

уі сума балів за завдання 51-52 (завдання за шкалою від 1 до 10 балів); 
у2 сума балів за завдання 53-54 (завдання за шкалою від 1 до 15 балів).

Мінімальна позитивна оцінка (подолання порогу «склав/нс склав») за 
фахове вступне випробування складає 120 балів. Особи, які отримали на 
фаховому вступному випробуванні менш ніж 120 балів (не подолали поріг 
«склав»), позбавляються права на участь у конкурсі за осві тньою програмою.

Гарант освітньої програми, 
к.т.н., доцент

Г.в.о. декана факультету 
агротехнологій та екології 
к.пед.н., доцент


