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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

О соби, які здобули осв ітн ьо-к в ал іф ік ац ій н и й  р івень  
кваліфікованого робітника в інш ому навчальному закладі, беруть 
участь у  загальному конкурсі за результатами фахових вступних 
випробувань на здобуття осв ітн ь о-к в ал іф ік ац ій н ого  рівня  

молодший спеціаліст.
Для проведення конкурсних фахових вступних випробувань на 

навчання на базі раніш здобутих осв ітн ь о-к в ал іф ік ац ій н и х  р івнів  
кваліфікованого робітника наказом ректора ХКТЕІ створюються фахові 
атестаційні комісії, діяльність яких регламентується Положенням про 
приймальну комісію Хмельницького кооперативного торговельно- 
економічного інституту.

Фахові вступні випробування проводяться фаховими 
атестаційними комісіями за програмами, затвердженими головою  
приймальної комісії ХКТЕІ.

Змістовно-методичне забезпечення вступних випробувань для 
зарахування кваліфікованих робітників на навчання за осв іт н ь о-  
к валіф ікац ійним  р івн ем  молодший спеціаліст за спеціальністю 241 
«Еотельно-ресторанна справа» здійснюю ть науково-педагогічні 
працівники циклової комісії п ідп р и єм н и ц тв а , тор гівл і та  готел ь н о-  
р есто р а н н о го  б ізн е с у .

На вступні випробування виносяться програмні завдання з 
наступних дисциплін:

1. Барна справа.
2. Організація обслуговування.
М ета: перевірка достатньої якості знань, умінь та навичок для 

подальшого навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодш ого  

спеціаліста.
Завдання: виявити необхідний рівень навичок та уміння 

застосовувати інтегральні знання програмного матеріалу дисциплін  
відповідного напряму підготовки.
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2. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ, ВИНЕСЕНИХ НА 
ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ

2Л. БАРНА СПРАВА

Тема 1. Класифікація та характеристика барів

Класифікація та характеристика барів за рівнем 
обслуговування та асортиментною політикою.

Класифікація та характеристика барів за призначенням. 
Барна стійка, її призначення та функції. Правила 

оформлення барних вітрин.
Розміщення барів. Матеріально-технічне забезпечення

барів.
Склад і характеристика приміщень.
Організація постачання в барах.
Обладнання бару, призначення та характеристика. 
Характеристика посуду та інвентарю бару.

Тема 2. Організація обслуговування споживачів у
барі

Кваліфікаційні, санітарні та психофізіологічні вимоги до 
бармена.

Підготовка бармена та бару до роботи.
Основні правила обслуговування гостей.
Особливості обслуговування відвідувачів у барах при 

кегельбанах, коктейль-барах, прес-барах.
Музичне обслуговування у барах різних класів.
Естетичні вимоги до оформлення вітрин та інтер’єру 

бару. Реклама барів.
Підготовка бару до проведення бенкетів.
Послідовність приготування напоїв при обслуговуванні 

великої кількості замовлень.
Техніка розрахунків бармена з відвідувачами.
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Тема 3. Асортимент і характеристика алкогольних та 
безалкогольних напоїв

Класифікація, асортимент і характеристика міцних 
базових алкогольних напоїв, шампанського для барної 
продукції.

Асортимент і характеристика лікеро-горілчаних виробів 
(настоянок, наливок, десертних напоїв, лікерів).

Класифікація, асортимент і характеристика різних видів
вин.

Вина рожеві, білі, червоні, спеціальні, ароматизовані, 
десертні.

Вина виноградні та плодово-ягідні. Ігристі вина.
Особливості виробництва горілки, текіли, віскі, рому, 

джину, коньяку, арманьяку, кальвадосу.
Асортимент слабоалкогольних і безалкогольних напоїв.

Тема 4. Загальні відомості про приготування та 
подавання напоїв

Техніка наливання основних напоїв.
Техніка приготування змішаних напоїв.
Основні правила та принципи приготування й

оформлення напоїв.
Обсяг порцій напоїв та склад напоїв.
Методи приготування коктейлів: білд, бленд, стир, шейк.
Гарнірування напоїв та їх подавання.
Підбір гарнірів до коктейлів.
Способи подавання гарнірів до коктейлів.

Тема 5. Приготування основних видів напоїв

Класифікація змішаних напоїв та коктейлів.
Особливості приготування, прийоми оформлення, підбір 

посуду для змішаних напоїв.
Особливості приготування основних видів коктейлів.

6

Коктейлі-аперитиви, коктейлі-диджестиви, післяобідні 
коктейлі, шаруваті, емульгаторні коктейлі, вечірні коктейлі, 
оригінальні коктейлі.

Види тонізуючих і прохолоджувальних напоїв.
Групові змішані напої: гарячі (пунші, глінтвейни, нега) та 

холодні (пунш, крюшон, ногг).
Особливості приготування та подавання.
Безалкогольні напої; асортимент.
Кавові напої. Особливості приготування та подавання.
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2.3 . О Р Г А Н ІЗ А Ц ІЯ  О Б С Л У Г О В У В А Н Н Я

Тема 1. Характеристика типів закладів ресторанного 
господарства

Загальна характеристика типів закладів ресторанного 
господарства.

Особливості виробничо-торговельної діяльності ЗРГ .
Характеристика комплексу послуг ЗРГ.
Загальна класифікація ЗРГ.
Класифікація та характеристика закладів ресторанного 

господарства.
Класифікація та характеристика ресторанів 

Класифікація та характеристика барів, кафе, закусочних.
Характеристика повносервісних і спеціалізованих 

ресторанів.

Тема 2. Загальні вимоги до закладів ресторанного 
господарства різних типів

Вимоги до ЗРГ різних типів і класів.
Загальні та відмінні вимоги до закладів ресторанного 

господарства.
Показники на яких грунтуються рекомендовані вимоги до 

закладів ресторанного господарства різних типів і класів.
Сучасна концепція організації обслуговування 

споживачів у ресторані.

Тема 3. Характеристика торговельних приміщень для 
обслуговування відвідувачів

Характеристика роздавальні, буфетів та підсобних 
приміщень для обслуговування споживачів.

Характеристика роздавальні.
Характеристика буфетів.
Характеристика підсобних приміщень.
Характеристика матеріально-технічної бази для 

організації процесу обслуговування .
Загальні вимоги до матеріально-технічної бази для 

організації процесу обслуговування .

http://pidruchniki.ws/16400221/turizm/obslugovuvannya_sp
http://www.culinary-characteristic-%d0%b1%d1%96%d0%b7%d1%96%d1%97%d0%b5%d0%b7
http://www.culinary-characteristic-%d0%b1%d1%96%d0%b7%d1%96%d1%97%d0%b5%d0%b7
http://lsnau.ru/organizaciya-roboti-baru/


Приміщення для споживачів.
Обладнання і меблі для торгових приміщень.

Тема 4. Характеристика столового посуду, наборів і 
столової білизни

Основні види столового посуду, характеристика 
асортименту, призначення.

Характеристика та призначення керамічного посуду.
Загальна характеристика порцелянового та фаянсового 

посуду.
Характеристика та призначення порцелянового та 

фаянсового посуду.
Характеристика та призначення металевого посуду та 

приборів.
Характеристика та призначення основних металевих

приборів.
Характеристика столового посуду, приборів і столової 

білизни.
Загальна характеристика скляного посуду із звичайного і 

кришталевого скла.
Характеристика та призначення скляного посуду із

звичайного та кришталевого скла.
Характеристика та призначення столової білизн.
Характеристика та призначення скатертин.
Характеристика та призначення серветок, ручників,

рушників.
Зберігання та облік столового посуду, приборів, білизни.

Тема 5. Види меню та їх характеристика
Види меню та їх характеристика.
Призначення меню.
Характеристика різних груп меню .
Електронне меню в закладах ресторанного господарства.
Порядок розробки меню.
Загальні вимоги до розробки меню.
Психологічні аспекти щодо оформлення меню.
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Тема 6. Підготовка до обслуговування споживачів у 
закладах ресторанного господарства

Підготування приміщень, посуду столової білизни до 
обслуговування споживачів

Прибирання приміщень, розміщення меблів
Підготування столового посуду, приборів, столової 

білизни
Отримання та доставка в торговельне приміщення 

столового посуду.
Загальні правила сервірування столу.
Порядок накривання столу скатертиною
Способи складання серветок.
Правила сервірування столу столовим посудом та 

наборами.
Правила сервірування столу тарілками.
Правила сервірування столу наборами.
Правила сервірування столу скляним посудом.
Підготовка спецій і приправ.
Попереднє сервірування столу
Попереднє сервірування столу, в залежності від типу 

підприємства ресторанного господарства.
Сервірування столу до сніданку.
Сервірування столу до обіду.
Сервірування столу до вечері.
Підготовка до обслуговування споживачів у закладах 

ресторанного господарства.
Сервірування столу до бенкету.
Правила сервірування столу в залежності від виду 

бенкету.
Сервірування столу при обслуговуванні туристів.
Організація праці обслуговуючого персоналу.
Графіки виходу на роботу.
Індивідуальна та бригадна форми обслуговування 

офіціантами.
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Техніка подавання гарячих закусок.
Асортимент та характеристика гарячих закусок.
Особливості сервірування столу при подаванні гарячих 

закусок.
Правила подавання гарячих ( у т.ч. делікатесних із 

морепродуктів, м’ясопродуктів).
Підбір посуду для подавання та послідовність подавання 

гарячих закусок.
Правила подавання страв і гарячих напоїв.

Техніка подавання перших страв.
Асортимент та характеристика перших страв.
Особливості подавання супів при груповому та 

індивідуальному обслуговуванні.
Особливості подавання гарнірів до перших страв.
Техніка подавання других гарячих страв .
Асортимент та характеристика других гарячих страв.
Особливості сервірування столу при подаванні других 

гарячих страв.
Правила подавання других гарячих страв ( у т.ч. м’яса, 

риби, овочів та грибів) із морепродуктів, м’ясопродуктів).
Техніка подавання солодких страв.
Асортимент та характеристика солодких страв.
Особливості сервірування столу при подаванні холодних 

та гарячих солодких страв.
Правила подавання солодких страв при індивідуальному і 

груповому обслуговуванні.
Техніка подавання гарячих напоїв.
Асортимент та характеристика гарячих напоїв.
Правила та техніка подавання чаю, кави, какао, шоколаду
Техніка подавання страв методом фламбування.
Правила обслуговування споживачів при подаванні страв 

методом фламбування.
Особливості сервірування столу при подаванні страв 

методом фламбування.

Т ем а  2.4  П р а в и л а  п ода в а н н я  стр ав  і гар я ч и х  н ап о їв .
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Основи етногастрономії.
Основні принципи підбору винно-горілчаних виробів. 
Загальні рекомендації подавання винно-горілчаних напоїв 

до закусок і страв.
Професійні вимоги до персоналу, відповідального за 

обслуговування гостей напоями.
Обов’язки сомельє.
Обов’язки офіціанта.
Оформлення карти вин.
Послідовність запису напоїв у винній карті.
Оформлення карти вин.
Послідовність запису напоїв у прейскуранті 
Правила, послідовність і техніка подавання 

безалкогольних напоїв.
Правила, послідовність і техніка подавання вино

горілчаних напоїв, шампанського.
Техніка декантування вина.
Підготовка та представлення вина.
Декантування вина.
Дегустація вина.

Т ем а 7. О б сл у го в у в а н н я  гостей  н а п оя м и
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Фахове вступне випробування проводиться в письмовій
формі.

Тривалість тестування -  1 година (60 хвилин).

Тести складаються з 24 завдань:

Тести мають закриту форму, тобто надаються завдання з 
вибором однієї відповіді з чотирьох варіантів відповідей, одна з 
яких - правильна. Кожне завдання оцінюється 0,5 балів

Сумарна максимальна кількість -  12 балів.
Результат фахового вступного іспиту для конкурсного 

відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 
кваліфікованого робітника вступають для здобуття освітньо- 
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста -  від 1 до 12.

Мінімальна кількість балів за один іспит, що дозволяє 
приймати участь у конкурсному відборі становить 4 бали, 
максимальна -  12.

Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні 
випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких 
було оцінено балами нижче встановленого правилами прийому 
мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після 
дати закінчення прийому документів, до участі в наступних 
вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не 
допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.
Апеляції на результати вступних випробувань, що 

проведені навчальним закладом, розглядає апеляційна комісія 
ХКК ХКТЕІ, склад та порядок роботи якої затверджуються 
наказом ректора.
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