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ВСТУП 

 

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів забезпечує 

здобуття базової вищої освіти за напрямом «Готельно-ресторанна справа»  на 

основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст». Освітньо-

професійна програма підготовки бакалавра реалізується в університеті 

(нормативний термін навчання -  два роки). 

Особи, які успішно пройшли державну атестацію, отримують 

документи встановленого зразка про здобуття базової вищої освіти за 

напрямом та кваліфікацію бакалавра з готельно-ресторанної справи.  

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра включає 

поглиблену фундаментальну, гуманітарну, соціально-економічну, спеціальну 

фахову та практичну підготовку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Мета вступного фахового випробування 

 

Метою та завданням вступних випробувань абітурієнтів на базі ОКР 

«Молодший спеціаліст» є визначення їх знань та вмінь, які вони одержали 

внаслідок освоєння освітньо-професійної програми підготовки, а також 

визначення рівня їх спроможності засвоєння програми ОКР «Бакалавр».  

Абітурієнт зобов'язаний продемонструвати базові знання з циклів 

підготовки у відповідності до навчального плану.  

 

2. Характеристика змісту програми  

(опис основних розділів та їх короткий зміст) 

 

Програма вступних випробувань побудована у відповідності до ОКР 

«Бакалавр» напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа» з 

урахуванням фахових базових знань та вмінь ОКР «Молодший спеціаліст». 

Вступні білети побудовані у формі письмових тестових завдань на базі 

навчальних дисциплін: економічна теорія, організація готельно-ресторанної 

справи, технологія продукції готельно-ресторанного господарства, 

товарознавство.  

 

Економічна теорія 

1. Виробництво матеріальних благ і послуг. Продукт і характер праці. 

Економічні потреби та інтереси. Виробничі ресурси. 

2. Соціально-економічний устрій суспільства . Економічні системи та 

закони їх розвитку. 

3. Товарне виробництво. Товар і гроші. 

4. Ринок і механізм його функціонування. Конкуренція і ціноутворення. 

5. Капітал: процес виробництва і нагромадження. 

6. Домогосподарство в системі економічних відносин. Підприємництво 

та основні форми його організації. Функції та види підприємств (фірм). 

7. Галузеві особливості виробництва і функціонування капіталу. Форми 

прибутку процент і рента. 

8. Фінансово-кредитна система. 

9. Економічна роль держави. 

10. Суть і структура світового господарства. Форми міжнародних 

економічних відносин.  

 

Організація готельно-ресторанної справи 

1. Визначення, зміст та види готельних послуг. 

2. Історія розвитку готельного господарства в Україні та світі. 

3. Нормативно-правове регулювання готельної індустрії. 

4. Організаційна структура готелю. 

5. Загальні напрямки розвитку підприємств ресторанного господарства. 

6. Організаційно-правові форми організації підприємств ресторанного 

господарства. 



7. Класифікація закладів ресторанного господарства. 

 

Технологія продукції готельно-ресторанного господарства 

1. Одиничні показники якості кулінарної продукції. Органолептична 

оцінка кулінарних виробів. 

2. Рецептури. Технологічні втрати продуктів. 

3. Види варіння у технології теплової обробки. Способи 

розморожування, смаження продуктів. 

4. Права та обов’язки суб’єктів ресторанного господарства. 

5. Температура теплопередавального середовища. Рівень готовності 

виробів та поверхневе нагрівання продукту. 

6. Галузеві стандарти та технологічні карти. 

 

Товарознавство 

1. Предмет, завдання і метод товарознавства.  

2. Товарні властивості продовольчих і непродовольчих товарів.  

3. Загальні поняття про стандартизацію і сертифікацію.  

4. Споживчі властивості товарів.  

5. Асортимент і класифікація товарів.  

6. Маркування і кодування товарів.  

7. Якість товарів та методи її оцінки.  

8. Митний контроль за переміщенням товарів.  

9. Правові аспекти фальсифікації товарів та заходи щодо їх 

переміщення. 

 

3. Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів 

 

Для участі у фахових вступних випробуваннях допускаються 

абітурієнти, які подали відповідні документи, згідно «Правил прийому до 

Вінницького національного аграрного університету».  

Вступне випробування проводиться з метою перевірки рівня знань, 

умінь та навичок особи з навчальних дисциплін за програмою вищого 

навчального закладу. 

 

4. Порядок проведення вступного фахового випробування 

 

Програма вступних випробувань побудована у відповідності до ОКР 

«Бакалавр» напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа» з 

урахуванням фахових базових знань та вмінь ОКР «Молодший спеціаліст». 

Вступні білети побудовані у формі тестових завдань на базі навчальних 

дисциплін. 

 

5. Структура екзаменаційного білета 

 

Екзаменаційний білет складається із 40 тестових завдань із різних 



дисциплін фахової підготовки, на які слід дати відповідь у письмовій формі.  

 

6. Критерії оцінювання вступного фахового випробування 

 

Знання та вміння, продемонстровані абітурієнтом на вступному 

фаховому випробування незалежно від форми проведення, оцінюються за 

прийнятою в університеті 100-бальною шкалою (від 100 до 200 балів). 

 
Шкала оцінювання за 100-бальною шкалою (від 100 до 200 балів): 

правильна відповідь на кожне тестове запитанная -  2,5 бали; 

 

Оцінювання знань абітурієнтів  за кількістю балів 

 

Набрана кількість балів Оцінка за 5-ти бальною системою 

185-200 відмінно 

175-184 дуже добре 

150-174 добре 

124-149 задовільно 

100-123,5 незадовільно 
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8. Додатки 

Додаток 1 

Зразок виконання екзаменаційного завдання 

 

  

№п/п Економічна 

теорія 

Організація 

готельно-

ресторанної 

справи 

Технологія 

продукції 

ресторанного 

господарства 

Товарознавство 

1 1 3 2 1 

2 4 2 3 3 

3 2 2 1 3 

4 1 1 1 3 

5 1 1 1 2 

6 3 1 3 2 

7 4 3 2 1 

8 1 4 1 3 

9 2 2 1 4 

10 3 1 1 4 
 

 


