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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 здобувач вищої освіти з 

навчальних дисциплін, щоб мати можливість працювати за професійним 

призначенням. 

2. Атестаційний екзамен має комплексний характер, тому його 

програма складається з узагальнених розділів програм дисциплін циклу 

професійної підготовки для оцінки загального рівня кваліфікації випускника. 

На атестаційний екзамен винесено питання з таких дисциплін: «Сервісна 

діяльність в індустрії гостинності», «Організація обслуговування в закладах 

індустрії гостинності», «Основи гостинності». 

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 здобувачі вищої освіти, які 

повністю виконали навчальний план. 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. СЕРВІСНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ 

 

1. Сервісна діяльність як наука  

Передумови виникнення сервісної діяльності, її основні наукові течії, 

об’єкт, предмет і методи дослідження. Поняття послуги, сервісу, класифікація 

послуг, їх основні риси. Людина як соціально-природна істота, її потреби і 

методи їх задоволення сферою сервісу. Комплексний підхід до дослідження 

людини як цілісності.  

 

2. Роль сфери послуг в економіці  

Основні етапи розвитку сфери послуг у світовій економіці. Структура 

економіки розвинених країн, місце у ній сфери послуг. Співвідношення між 

поняттями сфери послуг, невиробничої сфери, сфери обслуговування. Галузева 

та територіальна структура сучасної сфери послуг, роль сфери послуг в 

українській економіці, місце в ній індустрії гостинності. 

  

3. Поведінка споживачів сфери послуг  

Зміст поняття поведінки із точки зору сервісології, сутність біхевіоризму. 

Потреби споживачів та особливості їх задоволення у сфері обслуговування, 

зокрема, у процесі сервісу. Роль мотивації у реалізації потреб споживача. 

Основні мотивації і бар’єри споживача готельно-ресторанних і туристичних 

послуг.  

 

4. Управління якістю у сфері послуг  

Зміст поняття якості, її види. Специфіка якості туристичних та готельно-

ресторанних послуг. Стандарти якості як основа сервісу. Сучасні методи та 

міжнародні системи управління якістю, їх застосування у сфері послуг.  

 

 5. Захист прав споживачів сфери послуг  

Нормативно-правове та інституційне забезпечення захисту прав 

споживачів в Україні, основні права споживача та механізми їх захисту. 

Механізми захисту прав споживачів на інформацію про послугу, на її якість та 

безпечність. Використання різних способів оформлення претензій щодо 

порушення прав споживача. Реагування на претензії споживачів.  

 

6. Сучасні тенденції розвитку сфери послуг  

Сучасні тенденції розвитку сфери послуг. Сутність та роль віртуалізації в 

сфері послуг, її проблеми і перспективні напрями, ступені віртуалізації. 

Системи онлайн-бронювання, онлайн-оплати, механізми електронного підпису 

та інші сучасні напрями віртуалізації у сфері послуг. Інтернет-туризм та 



віртуальні тури. Сучасні форми організації надання послуг у сфері послуг з 

використанням можливостей соціальних мереж. 
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2.2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ЗАКЛАДАХ ІНДУСТРІЇ 

ГОСТИННОСТІ 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Визначення, зміст та особливості  готельних послуг 

Поняття гостинності. Модель гостинності та основні концепції 

гостинності.  

Сутність та види  готельних послуг. Зміст понять «готельна справа», 

«готельний бізнес», «готельна індустрія». Готельна послуга та її види. 

Основний  та додатковий готельний продукт. 

Особливості готельних послуг. Стандарт обслуговування. 

 

Тема  2. Сучасний підхід до класифікації  підприємств готельного 

господарства 



Суть та основні принципи класифікації готельних підприємств. Основні 

підходи до класифікації закладів розміщення. Національні та міжнародні 

системи класифікації готелів.   

Проблема класифікації готельних підприємств у світовій туристичній 

індустрії.  

Класифікація підприємств готельного господарства України. Вимоги до 

готелів усіх категорій. 

 

 Тема  3. Характеристика засобів розміщення та їх послуг 

Типологія підприємств готельного господарства. Готелі та аналогічні 

засоби розміщення. Комерційні і спеціальні засоби розміщення. Спеціалізовані 

засоби розміщення. Приватні засоби розміщення. 

Характеристика засобів розміщення готельного типу. Готель-люкс. 

Готель для ділових туристів, бізнес-готель. Конференц-готель. Готель-

апартаменти, апарт-готель. Готелі біля аеропортів, залізничних вокзалів, 

автовокзалів та інших важливих транспортних комунікацій. Курортний готель. 

Готельний комплекс. Туристичний готель. Готель-казино. Молодіжний готель, 

хостел. Агроготель. Готельно-офісний центр. Мотель. Кемпінг. Ротель. Кемпер. 

Туристичний табір та туристична база. База відпочинку.  

 

Тема 4. Організаційно-функціональна структура управління 

готельними комплексами 

Поняття та види основних організаційних структур. Розробка 

організаційної структури. Організаційна структура управління. Рівень 

управління. Лінійна організаційна структура управління. Функціональна 

організаційна структура управління. Лінійно-функціональна (штабна) 

структура управління готелем. 

Форми управління у готельній сфері. Управління за контрактом. 

Управління згідно договору франчайзингу. Оренда. Корпоративні форми 

управління.  

 

Тема 5. Організація сервісної діяльності в закладах готельного 

господарства 

Сутність та особливості готельних послуг. Економічна сутність 

готельного бізнесу як сфери послуг.  

Характеристика основних моделей гостинності. Європейська модель 

готельного бізнесу. Азійська модель гостинності. Американська модель 

гостинності. Східно-європейська модель гостинності.  

Поняття технології гостинності. Моделі сервісного процесу. Правила 

організації ефективного сервісу.  

 

Тема 6. Організація та технологія бронювання готельних  послуг 

Функції і завдання відділу бронювання в готелі 

Типи резервування (бронювання). Гарантоване бронювання.

 Негарантоване бронювання. Технологія бронювання.  

 

Тема 7. Організація прийому-розміщення-виїзду гостей у готельних 



комплексах 

Технологія прийому й обслуговування гостей у закладі розміщення.  

Організація прийому, розміщення та виїзду гостей. Схеми прийому і 

розміщення гостей. Підстави для поселення. 

Розрахунки за проживання й послуги в готелі. Форми розрахунку за 

проживання. Платіжні документи. Тарифи та особливості їх формування. 

 

Тема 8. Організація роботи служби експлуатації номерного фонду та 

обслуговування 

Сутність та структура служби експлуатації номерного фонду та 

обслуговування. Призначення служби експлуатації номерного фонду. 

Організація роботи служби експлуатації номерного фонду та обслуговування.  

Технологія прибиральних робіт в приміщеннях житлової групи. Категорії 

прибиральних робіт.  

Технологія прибиральних робіт приміщень загального користування та 

території. Принципи виконання прибиральних робіт. Періодичність виконання 

основних робіт із прибирання приміщень загального користування. Комплексне 

прибирання центрального холу готелю. Прибирання приміщень, що 

розташовані в цокольному поверсі готелю. Прибирання санвузлів загального 

користування. Догляд за територією готелю.  

Організація роботи білизняного господарства. Вимоги до білизни. 

Списання білизни. 

 

Тема 9. Організація та технологія надання     додаткових послуг в готелі 

Сутність та класифікація додаткових послуг в готелі.  

Особливості надання транспортних послуг та бронювання квитків  в  

готелі.  

Організація побутового обслуговування в готелі. Структура послуг 

побутового обслуговування. 

 

Тема 10. Організація надання анімаційних послуг в закладах 

розміщення 

Сутність готельної анімації, її риси, функції. Класифікація анімаційних 

послуг курортних готелів. Факторами, які визначають високу якість готельної 

анімації. Тенденції розвитку анімаційних послуг. 

Технологія анімаційного процесу. Організаційна структура служби 

дозвілля і розваг готелю. Технологія створення та реалізації анімаційних 

заходів.  

Проектування анімаційних програм. Етапи проекту анімаційної програми.  

 

Тема 11. Класифікація підприємств і послуг закладів ресторанного 

господарства 

Класифікація підприємств ресторанного господарства. Класифікація 

закладів ресторанного господарства за видом бізнесу за рівнем обслуговування 

і номенклатурою послуг. 

Класифікація послуг закладів ресторанного господарства 



Тема 12. Форми обслуговування та особливості  їх застосування в 

закладах ресторанного господарства  

Поняття основних видів обслуговування в закладах ресторанного 

господарства.  

Поняття методів і форм обслуговування споживачів в закладах 

ресторанного господарства. Основні види обслуговування в закладах 

ресторанного господарства.  

Види сервісу у закладах ресторанного господарства.  

  

Тема 13. Підготовка до обслуговування споживачів у закладах 

ресторанного господарства 

Види приміщень для обслуговування споживачів, їх характеристика. 

Оформлення зовнішнього виду приміщень закладу ресторанного господарства. 

Склад приміщень для споживачів у закладах ресторанного господарства. 

Вестибюльна зона. Гардероб. Зали ресторанного закладу.  

Види підсобних приміщень, їх характеристика. Касовий зал, буфет, 

сервізна, мийна столового посуду, білизняна, кімната для проходу, приміщення 

для офіціантів, приміщення для музичних інструментів. 

Обладнання торговельних приміщень. Меблі та устаткування залів. Група 

меблів та устаткування для зберігання і транспортування посуду, страв у залах. 

Основні та специфічні меблі барів. Холодильні шафи-вітрини.  

 

Тема 14. Інформаційне забезпечення процесу обслуговування 

Сутність та види меню.  

Принцип складання меню та його оформлення. Основні вимоги до меню.  

Карти напоїв та вимоги до їх складання. Послідовність формування карти 

напоїв. 

  

Тема 15. Якість обслуговування споживачів у закладах ресторанного 

господарства 

Організація процесу очікування та зустрічі відвідувачів. Складові процесу 

оформлення замовлення. Допомога у виборі страв. Вимоги пред’явлення і 

форми запису замовлення.  

Виконання замовлення та розрахунок з відвідувачами. 

Прибирання та заміна використаного посуду, приборів та білизни. 

Способи обслуговування.  

 

Тема 16. Технологія обслуговування споживачів у закладах 

ресторанного господарства стравами та закусками 

Основні способи подавання страв і закусок. Порційна подача страв. 

Подача страв «в стіл». Подача страв «в обнесення». Подача страв з попереднім 

порціонуванням на підсобному столі.  

Правила подавання холодних страв і закусок. Черговість подачі холодних 

закусок. Правила подачі закусок.  

Правила подавання гарячих закусок.  

Правила подавання супів та бульйонів. Посуд для супів та бульйонів.  



Правила подавання других гарячих страв. Асортимент других гарячих 

страв. Способи подачі гарячих страв. Способи подачі страв.   

Правила подавання солодких страв і фруктів. Асортимент солодких страв. 

Особливості подачі гарячих страв. 

 

Тема 17. Технологія обслуговування споживачів у закладах 

ресторанного господарства напоями 

Класифікація алкогольних і безалкогольних напоїв. Лікеро-горілчані 

вироби.  

Правила подавання аперитивів.  

Правила підбору та подачі напоїв до страв. Загальноприйняті 

рекомендації подачі вин. Правила підбору напоїв та страв. 

Правила подавання вина у пляшках. Стадії процесу подавання вина. 

Декантування. 

Правила подавання чаю, кави, шоколаду та какао. Основні способи подачі 

чаю.  

 

Тема 18. Обслуговування бенкетів, види бенкетів, їх класифікація 

Класифікація бенкетів і прийомів. Універсальні і спеціалізовані бенкети.  

Порядок приймання і виконання замовлень на обслуговування бенкетів. 

Обслуговування особливих подій.  

Підготовка до проведення бенкету. Особливості підготовки бенкету в 

залежності від його виду. Обслуговування бенкету. 

 

Тема 19. Організація обслуговування в закладах ресторанного 

господарства при готелі 

Організація роботи закладів ресторанного господарства при готелі. 

Основний метод обслуговування споживачів у ресторані, кафе, барі.  

Організація сніданку. Особливості сніданків. Класифікація сніданків при 

готелях. Континентальний сніданок. Розширений сніданок. Англійський 

сніданок.  Американський сніданок. Сніданок із шампанським. Пізній сніданок. 

Вегетаріанський та дієтичний сніданки. Експрес-сніданок.  

Обслуговування в обідній час. Основні види меню. Бізнес-ланч. Форма 

розрахунку при обслуговуванні. 

Організація «шведського столу». Форма обслуговування споживачів 

«шведський стіл (лінія)». Головна відмінність «шведської лінії» від лінії 

прилавків самообслуговування. Асортимент продукції «шведського столу».   

Обслуговування в номерах готелю. «Room service» та «Mini-Bar». 

Технічна підготовка працівників до обслуговування вномерах готелю. 

Додаткові послуги закладів ресторанного господарства при готелі.  

 

Тема 20. Спеціальні форми обслуговування 

Поняття кейтерингу. Організація кейтерингового обслуговування 

споживачів у закладах ресторанного господарства. Види кейтерингового 

обслуговування. Основні та додаткові кейтерингові послуги.  

Організація музичного обслуговування у закладах ресторанного 

господарства. Види музичного обслуговування. Музичні програми.  



Організація та технологія обслуговування споживачів у місцях масового 

відпочинку, торгових центрах. Класифікація місць відпочинку населення. 

Основні типи закладів ресторанного господарства при супермаркетах та 

торгових центрах.  

Організація обслуговування учасників форумів, нарад, конференцій. 

Підготовка до обслуговування. Види  та способи обслуговування.  

Організація обслуговування на транспорті. Організація харчування та 

обслуговування пасажирів на повітряному транспорті. Організація харчування 

та обслуговування пасажирів на водному транспорті. . Організація харчування 

та обслуговування пасажирів на залізничному та автотранспорті.  
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2.3. ОСНОВИ ГОСТИННОСТІ 

 

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 видатних організаторів цієї справи. 
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