


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
Згідно з навчальним планом рівень здобутих теоретичних знань і набутих 

практичних навичок студентів ОС «Молодший бакалавр» перевіряється на 

атестаційному екзамені. Атестаційний екзамен для здобувачів початкового 

рівня вищої освіти спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» 

проводиться на завершальному етапі навчання з метою перевірки відповідності 

теоретичних знань випускників та їх практичної підготовки щодо освітньо-

професійної програми молодшого бакалавра з готельно-ресторанної справи. 

При розробці програми атестаційного екзамену були застосовані такі 

основні методичні підходи: 

1. Для перевірки відповідності знань випускників та їх практичної 

підготовки вимогам кваліфікаційної характеристики фахівця з готельно-

ресторанної справи у розділах програми атестаційного екзамену зазначено 

основні теоретичні питання, які мав опанувати студент з навчальних дисциплін, 

щоб мати можливість працювати за професійним призначенням. 

2. Атестаційний екзамен має комплексний характер, тому його 

програма складається з узагальнених розділів програм профілюючих 

дисциплін для оцінки загального рівня кваліфікації випускника. На 

атестаційний екзамен винесено питання з таких дисциплін: «Управління 

якістю», «Організація обслуговування», «Основи готельно-ресторанної 

справи». 

3. Комплексний характер екзамену передбачає необхідність під час 

підготовки до нього користуватися літературними джерелами з усіх зазначених 

дисциплін. 

Екзамен проводиться за білетами, складеними відповідно до цієї 

програми. Приймає екзамен Екзаменаційна комісія. 

До атестаційного екзамену допускаються студенти, які завершили 

вивчення всіх теоретичних дисциплін, витримали всі заліки та іспити 

відповідно до навчального плану і виконали програми практики. Екзамен 

проводиться на відкритому засіданні Екзаменаційної комісії у формі відповідей 

на питання екзаменаційних білетів. Рішення про оцінки приймається на 



закритому засіданні Екзаменаційної комісії відкритим голосуванням простою 

більшістю. 

Оцінювання результатів складання екзамену здійснюється у порядку, 

передбаченому прийнятою в Університеті системою контролю знань: 

– за національною (4-бальною) шкалою: відмінно; добре; задовільно; 

незадовільно; 

– за 100-бальною шкалою: 90–100 балів – відмінно; 89–75 балів – добре; 

74–60 балів – задовільно; менше 60 балів – незадовільно. 

Шкала оцінювання: національна та 100-бальна 

Сума 

балів за 

100-

бальною 

шкалою 

Значення 

оцінки 

ЕСТS 
Критерії оцінювання Рівень компе-

тентості 
Оцінка за національною 

шкалою 

90-100 відмінно 

Студент виявляє особливі творчі 
здібності, вміє самостійно здобувати 

знання, без допомоги викладача 
знаходить та опрацьовує необхідну 
інформацію, вміє використовувати 
набуті знання і вміння для прийняття 
рішень у нестандартних ситуаціях, 
переконливо аргументує відповіді, 
самостійно розкриває власні 
обдарування і нахили 

Високий 
(творчий) відмінно  

зараховано 

82-89 дуже добре 

Студент вільно володіє вивченим 
обсягом матеріалу, застосовує його на 
практиці, вільно розв’язує вправи і 
задачі у стандартних ситуаціях, 
самостійно виправляє допущені 
помилки, кількість яких незначна 

Достатній 
(конструктивно-

варіативний) 
добре  

75-81 добре 

Студент вміє зіставляти, 
узагальнювати, систематизувати 
інформацію під керівництвом 
викладача; в цілому самостійно 
застосовувати її на практиці; 
контролювати власну діяльність; 
виправляти помилки, серед яких є 
суттєві, добирати аргументи для 

підтвердження думок 

69-74 задовільно 

Студент відтворює значну частину 
теоретичного матеріалу, виявляє 
знання і розуміння основних положень; 
з допомогою викладача може 
аналізувати навчальний матеріал, 
виправляти помилки, серед яких є 

значна кількість суттєвих 

Середній 
(репродуктивний) задовільно  

60-68 достатньо 

Студент володіє навчальним 
матеріалом на рівні, вищому за 
початковий, значну частину його 
відтворює на репродуктивному рівні 

1-59 Незадовільно 

Студент володіє матеріалом на рівні 
елементарного розпізнання і 
відтворення окремих фактів, елементів, 

об’єктів 

Низький 
(рецептивно-

продуктивний) 
незадовільно  не 

зараховано 

 



 

2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

2.1. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Проблеми якості на сучасному етапі. 

Проблема якості як фактор підвищення рівня життя населення країни. 

Взаємозв’язок якості товарів пов’язаний з успіхом та ефективністю розвитку 

національної економіки, конкурентоспроможністю, національним престижем 

країни та обороноздатністю. 

Якість товарів та послуг  і розвиток науково-технiчного та соціального 

прогресу. Народногосподарське значення якості товарів народного споживання.  

Вплив якості товарів на розвиток внутрішнього та зовнішнього ринків. 

Поняття конкуренції як елементу ринкового механізму, форми взаємодії 

ринкових суб’єктів.  

 

Тема 2. Основні поняття та категорії управління якістю. 

Термінологія в галузі управління якістю та систем якості. Поняття та 

категорія в галузі управління якістю товарів.  

Управління якістю товарів як метод та вид діяльності оперативного 

характеру, що спрямований на виконання вимог до їх якості. Якість як 

сукупність характеристик продукції, що стосується до її можливості 

задовольняти потреби людини, населення, суспільства.  

Поняття про системи якості. Система якості як сукупність організаційної 

структури, методів, процесів та ресурсів, що необхідні для здійснення 

керівництва якістю. Функції систем управління якістю.  

 

Тема 3. Управління якістю товарів на рівні підприємства 

Сучасний підхід до управління якістю товарів на виробництві. 

Основні напрями вдосконалення діяльності: зацікавленість вищого 

керівництва; створення колегіального керівництва поліпшення діяльності; 

індивідуальна участь службовців та робітників; групи з вдосконалення систем 

і процесів; залучення постачальників. 

Політика у сфері якості та основні принципи діяльності.  

Участь управлінського персоналу у вдосконаленні діяльності організації. 

Колективна участь у вдосконаленні діяльності. Управління персоналом у 

процесі вдосконалення діяльності. 

 

Тема 4. Вітчизняний та міжнародний досвід управління якістю  

Зародження елементів управління якістю на основі розвитку та 

впровадження стандартизації. Послідовність розвитку управління якістю у 

країні: контроль якості, оцінка якості, системний підхід до управління якістю.  

Фактори, що впливають на якість товарів. Сучасна технічна політика в 

галузі управління якістю товарів в Україні.  



Послідовність розвитку методів та підходів до управління якістю у світі: 

перевірка якості та випробування; контроль якості (QC); системи забезпечення 

якості (QA), управління якістю (QM), тотальне (всезагальне) управління якістю 

(TQM).  

Порівняльний аналіз досвіду у галузі управління якістю товарів різних 

країн світу та України. 

 

Тема 5. Системний підхід до проблеми управління якістю  

Шляхи підвищення якості. Фактори, що впливають на якість. 

Етапи забезпечення якості: систематизація потреб споживачів, якість 

проектування, якість виробництва, якість виробу, якість товароруху, якість 

використання.  

Класифікація заходів, що впливають на якість: технічні, організаційні, 

економічні, соціальні. Удосконалення систем управління якістю. 

 

Тема 6. Загальні підходи та методи роботи з якості 

 Розвиток підходів до роботи з якості. Особливості європейського підходу 

до вирішення проблем якості: законодавча основа, гармонізація національних 

вимог, створення інфраструктури для виконання робіт за системою якості та 

сертифікації.  

Поняття та сутність контролю якості товарів. Технічний контроль якості 

товарів.  

Класифікація та види технічного контролю.  

Організація контролю якості. Система контролю якості як функція 

управління. Різні підходи до контролю якості: традиційне регулювання, нове 

регулювання. 

 

Тема 7. Статистичні методи управління якістю  

Сутність статистичних методів управління якістю. Роль та місце 

статистичних методів управління якістю.  

Теорія ймовірності та математична статистика — основа статистичних 

методів управління якістю товарів. Стандартизація статистичних методів 

управління якістю.  

Статистичні методи регулювання технологічними процесами: завдання, 

контрольні карти для обліку дефектів продукції, аналіз причин дефектності 

продукції, метод кумулятивних сум. Система статистичного управління 

процесами (SPS). 

 

Тема 8. Економічні та правові аспекти управління якістю  

Витрати на якість та їх класифікація. Структура прибутків та витрат. 

Окупність витрат на якість товарів. Витрати на якість товарів і політика 

“нульового дефекту”.  

Практичне використання аналізу витрат на якість товарів. Економічна 

ефективність підвищення якості продукції. Правові основи управління якістю 

продукції. 

 

 



Тема 9. Сертифікація систем якості  

Загальні відомості про сертифікацію систем якості. Види сертифікації. 

Цілі сертифікації систем якості. Органи з сертифікації систем 12 якості.  

Процедури сертифікації систем якості. Місце сертифікації систем якості в 

моделях сертифікації продукції. 

 

Тема 10. Аудит якості  

Призначення та види аудиту якості. Різниця між контролем та аудитом. 

Внутрішні та зовнішні аудити. Об’єкти аудиту якості. Схема аудиту якості 

системи. Аудит якості продукції готової до поставки споживачеві. Аудит якості 

продукції в процесі виробництва. Особливості аудиту якості процесів. 
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2.2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ 

 

ТЕМА 1. Ресторанне господарство як складова індустрії гостинності  

Ресторанне господарство, його місце в індустрії гостинності та тенденції 

розвитку. Сітьові мережі закладів ресторанного господарства. Мережі 

швидкого обслуговування. Комплекс послуг закладів ресторанного 

господарства. Інформаційно-консультативні послуги. Послуги з організації 

дозвілля. Класифікація закладів ресторанного господарства. Типи закладів 

ресторанного господарства. Вимоги до закладів ресторанного господарства.  

 

ТЕМА 2. Приміщення та обладнання для організації процесу 

обслуговування 

Загальні вимоги до матеріально-технічної бази для організації 

обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства. Процес 

обслуговування споживачів підприємств ресторанного господарства. 

Устаткування для обслуговування споживачів. Приміщення для споживачів. 

Основні групи. Інтер’єр, освітлення, облаштування різних груп 

приміщень.  Роздавальні, буфети та підсобні приміщення. Вимоги до площі та 

розташування обладнання у підсобних приміщеннях. Обладнання і меблі для 

торгових приміщень. 

 

ТЕМА 3 Столовий посуд, набори, білизна 

Характеристика та призначення порцелянового, фаянсового та керамічного 

посуду. Металевий посуд та набори (посуд зі срібла, срібла з позолотою, 

мельхіору, нейзильберу та нержавіючої сталі) призначення та використання. 

Скляний і кришталевий посуд. Дерев’яний посуд та набори. Характеристика 

основних столових наборів. Посуд і набори із полімерних матеріалів, фольги та 

паперу. Столова білизна. Основні види тканин, які використовуються для 

столової білизни. Дизайн столової білизни. 

 

 

 



ТЕМА 4. Меню в закладах ресторанного господарства 

Класифікація меню. Меню як візитна картка закладу. Види меню. Зміст 

меню. Вимоги до порядку розробки меню. Оформлення меню. Концепція, 

дизайн, текст меню. Електронне меню 

 

ТЕМА 5. Підготовка до обслуговування споживачів у закладах 

ресторанного господарства 

Підготовка приміщень для споживачів. Прибирання, розставляння меблів, 

одержання столового посуду і наборів, столової білизни та сервірування 

столів. Розміщення меблів у залі, підготовка посуду і столової білизни.

 Фітодизайн у закладах ресторанного господарства. 

 Озеленення приміщень та прикрашання столів квітами. Кольорове  

рішення.  Сервірування столів.  Одержання столового посуду, наборів, 

білизни. Попереднє сервірування столу. 

 

ТЕМА 6. Етикет обслуговуючого персоналу ЗРГ. Вимоги до професії 

офіціант, бармен 

Вимоги до професійної підготовки офіціантів. Індивідуальні 

особливості  офіціанта. Необхідні знання і навички професійної підготовки 

офіціанта. Професійна психологія. Психологічні основи торгового діалогу з 

відвідувачем. 

 

ТЕМА 7. Загальна характеристика методів і форм обслуговування 

Способи подачі закусок і страв. Техніка подачі в «обніс», «на стіл», подачі 

страв з попереднім перекладанням на підсобному столі. Обслуговування за 

типом «шведський стіл». Склад меню «шведського столу» різних країн світу. 

Принципи формування меню «шведського столу». Правила сервіровки 

«шведського столу». Вимоги до обслуговування «шведського столу».  

 

ТЕМА 8. Обслуговування бенкетів 

Особливості організації та проведення банкетів. Складання меню, 

Узгодження часу, черговості подачі окремих страв, графіку перерв у ході 

обслуговування для виступів або поздоровлень, схема розміщення гостей. 

Обслуговування з повним обслуговування офіціантами. З частковим 

обслуговуванням офіціантами.  Вимоги до обслуговування гостей. 

 

ТЕМА 9. Організація кейтерингового обслуговування 

Класифікація кейтерингового обслуговування. .Підготовка до 

повносервісного кейтерингового обслуговування. Обслуговування споживачів 

при наданні кейтерингових послуг. Особливості обслуговування під час 



презентацій та свят. Матеріально-технічне забезпечення кейтерингового 

обслуговування. Персонал служби кейтерингу. 

 

ТЕМА 10. Організація дозвілля в закладах ресторанного господарства 

Організація дозвілля в закладах ресторанного господарства. Музичне 

обслуговування. Шоу-програма, дискотеки, виступи фокусників 

тощо. Організація спортивних видів розваг (більярд, боулінг). Організація ігор з 

грошовим виграшом (казино, ігрові автомати). Організація розважальних шоу-

програм. Правові аспекти організації дозвілля.  

 

ТЕМА 11. Організація обслуговування в ресторанах та кав’ярнях 

Основні та додаткові послуги ресторану.  Сучасні концепції організації 

обслуговування споживачів у ресторанах. Організація обслуговування у кафе. 

Вимоги до роботи баристів. Подавання кави та кавових напоїв. 

 

ТЕМА 12. Організація обслуговування в закладах ресторанного 

господарства для дітей 

Характеристика закладів ресторанного господарства для дітей. Організація 

харчування дітей здійснюється в закладах ресторанного господарства різних 

типів. Оформлення торгових залів закладів ресторанного господарства для 

дітей. Меню дитячих закладів ресторанного господарства. Організація 

обслуговування дітей в закладах ресторанного господарства. Послуги закладів 

ресторанного господарства для дітей. Організація дитячого дозвілля  

 

ТЕМА 13. Організація обслуговування в закладах ресторанного 

господарства при готелі 

Заклади ресторанного господарства при готелі. Основні методи 

обслуговування споживачів у ресторані.  Організація сніданку. Види сніданів в 

готелях. Обслуговування в обідній час. Організація експрес-обідів за 

попередніми замовленнями, організація бізнес-ланчів, організація «шведських 

ліній» та «столів-буфетів». Обслуговування в номерах готелю. Додаткові 

послуги закладів ресторанного господарства при готелі 

 

ТЕМА 14. Особливості обслуговування туристів, учасників ділових, 

культурних, громадських та спортивних заходів 

Особливості обслуговування туристів.  Класифікація та загальні вимоги до 

організації ділових, культурних, громадських і спортивних 

заходів.  Обслуговування за місцем проведення ділових, культурних, 

громадських заходів.  Обслуговування учасників спортивних змагань 

 

 



ТЕМА 15. Організація обслуговування пасажирів на транспорті 

Обслуговування пасажирів на залізничному транспорті. Типи закладів на 

залізничних вокзалах. Типи закладів ресторанного господарства рухомого 

потяга у дорозі. Обслуговування пасажирів на авіатранспорті. Основні типи 

закладів ресторанного господарства в аеровокзалах. Особливості організації 

харчування та обслуговування пасажирів на автотранспорті. Організація 

харчування пасажирів на водному транспорті 

 

ТЕМА 16. Організація харчування в торговельних і торговельно-

розважальних комплексах. Організація обслуговування за місцем роботи 

Організація харчування в торговельних і торговельно-розважальних 

комплексах. Характеристика організації ресторанного господарства на 

території ринків, торгівельних комплексів. Організація обслуговування за 

місцем роботи. Врахування особливостей виробничого процесу, рухливості 

робочих місць, концентрації робітників на виробничих ділянках, віддаленість 

робочих місць від населених пунктів. Організація обслуговування споживачів 

за місцем навчання. 
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2.3. ОСНОВИ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ 

 

ТЕМА 1. Сутність послуг гостинності в готельному господарстві 

Гостинність як соціально-культурне та економічне явище. Готель та 

готельні послуги: сутність понять, види та особливості. Готельний продукт як 

комплекс послуг. Нормативно-правове регулювання готельної індустрії 

України. 

 

ТЕМА 2. Історія розвитку підприємств готельного господарства 

Розвиток індустрії гостинності в Європі. Розвиток американської 

індустрії гостинності. Розвиток готельного господарства України. 

  

ТЕМА 3. Типізація та класифікація підприємств готельного 

господарства 

Основні чинники типізації підприємств готельного господарства. 

Особливості класифікації готельних підприємств. 

  

ТЕМА 4. Характеристика приміщень готельних підприємств 

Склад приміщень готельних підприємств. Функціональна організація 

приміщень готельного господарства.  Організація приміщень житлової групи 

готельного господарства.  Організація приміщень дня побутового 

обслуговування.  Організація нежитлових груп приміщень готельного 

господарства 

  

 ТЕМА 5. Характеристика приміщень готельних підприємств 

Склад приміщень готельних підприємств. Функціональна організація 

приміщень готельного господарства. Організація приміщень житлової групи 

готельного господарства. Організація приміщень дня побутового 

обслуговування. Організація нежитлових груп приміщень готельного 

господарства 

  



ТЕМА 6. Організація праці на підприємствах готельного 

господарства 

Структура персоналу готельного підприємства. Основи організації праці 

персоналу готельного підприємства. 

 

ТЕМА 7. Класифікація закладів ресторанного господарства 

Поняття ресторанного господарства. Різновиди закладів ресторанного 

господарства. 

  

 ТЕМА 8. Організаційно-функціональна характеристика приміщень 

та матеріально-технічної бази закладів ресторанного господарства 

Функціональні особливості приміщень. Класифікація столового посуду та 

характеристика білизни. 

   

ТЕМА 9. Організація обслуговування у закладах ресторанного 

господарства 

Загальна характеристика методів і форм обслуговування. Призначення та 

особливості складання меню. Організація обслуговування банкетів та прийомів. 

Особливості обслуговування іноземних туристів. 

  

ТЕМА 10. Кадрове забезпечення закладів ресторанного господарства 

Кадровий склад персоналу ресторанного підприємства. Вимоги техніки 

безпеки щодо роботи персоналу ресторанного господарства. 

  

ТЕМА 11. Новітні технології в ресторанному господарстві 

Кухня – фьюжн. Молекулярна кулінарія. Новітні методи оформлення 

страв. 

  

ТЕМА 12. Освіта та кар’єра в готельно-ресторанному бізнесі 

Особливості професії, фахові компетенції та тенденції ринку праці. 

Готельно-ресторанний бізнес у портретах видатних організаторів. 
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