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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програма фахових випробувань зі спеціальності 241 «Готельно-

ресторанна справа»  (далі – Програма) є нормативним документом 

Миколаївського коледжу ВНЗ «Відкритий міжнародний університет 

розвитку людини «Україна», який розроблено цикловою комісією з 

економіки та підприємництва на основі освітньо-професійної програми 

підготовки молодшого спеціаліста галузі знань 24 «Сфера обслуговування».  

Програму розроблено з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і 

науки України.  

Програма визначає перелік питань, обсяг, складові та технологію 

оцінювання знань абітурієнтів під час вступу на навчання за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» зі спеціальності 241 

«Готельно-ресторанна справа».  

Мета фахових вступних випробувань – перевірка теоретичної та 

практичної підготовки абітурієнтів на базі здобутого освітньо-

кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» і відбору серед 

абітурієнтів з метою навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст» зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». 

У процесі підготовки до фахового вступного випробування 

рекомендується користуватися літературою, яку подано наприкінці 

програми. 

Фахове вступне випробування проводиться у формі тестування. 

Програма містить критерії оцінювання результатів тестування. 

Конкурсний бал обчислюється за п’ятибальною шкалою. 

 

2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Тема 1. Історія гостинності 

Історія гостинності. Організатори готельного бізнесу. Основні 

тенденції розвитку ринку праці. Якість готельного бізнесу. 

Тема 2. Загальні положення індустрії гостинності 

 Еволюція індустрії гостинності. Концепція уніфікованих технологій 

готельних послуг. Аналіз стану готельних послуг в Україні. 

Тема 3. Технологія управління якістю продукції сфери гостинності. 

Умови розробки нових та перспективних технологій 

 Ринкова послуга як ринковий продукт. Якість готельної послуги. 

Чинники, що визначають появу нових технологій. Коротка характеристика 

закордонного досвіду технології в готельній індустрії. 

Тема 4. Управління організаційними структурами та кадрами 

Управління як основа ефективної організації  в готелі. Управління 

адміністративним персоналом. Управління технічним персоналом. 

Управління персоналом, обслуговуючим номерний фонд. 

Тема 5. Технологія обслуговування в закладах харчування (готелі) 



 Типи закладів харчування при готелях. Типологія технологічних 

процесів обслуговування. Планувальна організація технологічних процесів 

послуг. Уніфіковані технології послуг на підприємствах харчування при 

готелях. Автоматизація технологій послуг харчування при готелях. 

Тема 6. Інформаційне забезпечення технологій гостинності 

Сутність та особливості використання інформаційних технологій в 

готелі. Технології використання операційної системи Windows. Комп’ютерні 

технології на базі текстового процесора Word. Комп’ютерні технології на базі 

процесора Excel. Комп’ютерні технології на базі пакета презентацій 

POWERPOINT. 

Тема 7. Технологія міжнародної гостинності 

Технологія гостинності Польщі. Технологія гостинності Чехії. 

Технологія гостинності Російської Федерації. Технологія гостинності 

Великої Британії. Технологія гостинності Таїланду. Технологія гостинності 

Туреччини. Технологія гостинності Єгипту. 
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4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ 

Вступнику пропонується 25 тестових завдань, що відповідають 

програмі фахового вступного випробування. 

Кількість 

правильних 

відповідей 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Критерії оцінювання 

0 – 12 Незадовільно 

Абітурієнт володіє матеріалом на рівні 

елементарного розпізнання і відтворення окремих 

фактів, елементів, об'єктів 

13 – 17 Задовільно 

Абітурієнт володіє матеріалом на рівні окремих 

фрагментів, що становлять незначну частину 

матеріалу 

18 – 22 Добре 
Абітурієнт володіє матеріалом, проте 

припускається незначних помилок при відтворенні 

23 – 25 Відмінно 
Абітурієнт відтворює матеріал, виявляє ґрунтовні 

знання і розуміння основних положень 

 


