
 



І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

  Метою фахового вступного випробування для вступу на навчання за 

освітньо-кваліфікаційним ступенем «фаховий молодший бакалавр» на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» за спеціальністю 

241 Готельно-ресторанна справа є виявлення рівня підготовки та якості знань 

вступників як майбутніх здобувачів освіти. 

 Програма фахового вступного випробування підготовлена відповідно до 

навчальної програми предметів “Організація обслуговування в барах і 

ресторанах”, “Технологія приготування напоїв і коктейлів, та їх 

характеристика” професії 5123 Офіціант, 5123 Бармен.  

Вступне випробування проводиться в письмовій тестовій формі. 

  Метою проведення фахового вступного випробування є забезпечення 

конкурсних засад шляхом виявлення теоретичної та практичної підготовки 

абітурієнтів.  

 Тести включають наступні теми:  

Основні типи підприємств ресторанного господарства.  

Виробничі та торговельні приміщення, їх характеристика, обладнання.  

Меню і прейскурант.  

Столовий посуд, прибори і білизна.  

Підготовка торгового залу до обслуговування.  

Обслуговування відвідувачів.  

Характеристика напоїв.  

Технологія приготування змішаних напоїв. 

 Програму фахового вступного випробування складено на основі вимог 

Державного стандарту ПТО. 

 

 

ІІ. ЗМІСТ ПРЕДМЕТІВ 

Організація обслуговування в барах і ресторанах 

Тема 1. Вступ 

 Навчально-виховне завдання і структура предмету. Заклади ресторанного 

господарства, їх основні завдання, перспектива розвитку. Ознайомлення з 

кваліфікаційною характеристикою і програмою з професії. Соціально-економічне і 

народногосподарське значення професії. Вимоги до офіціанта. 

Тема 2. Основні типи закладів ресторанного господарства. 

 Класифікація закладів ресторанного господарства. Характеристика барів, кафе, 

закусочних. Характеристика ресторанів, класи ресторанів. Види послуг, які надають 

заклади ресторанного господарства. Принципи розміщення сітки закладів ресторанного 

господарства. Правила роботи заклади ресторанного господарства. Структура управління 

ресторану. Права та обов’язки працівників ресторану.  

Тема 3. Виробничі приміщення, їх характеристика, обладнання 

Характеристика технологічного процесу. Організація роботи заготівельних цехів, 

доготівельних цехів. Цехова та безцехова структура виробництва. Організація складського 

господарства. Вимоги до приміщень закладів ресторанного господарства. 



Тема 4. Торгівельні приміщення, їх характеристика, обладнання 

 Види торгівельних приміщень: вестибюль з гардеробом, зала чекання (аванзала), 

торгівельна і банкетна зали. Підсобні приміщення: сервізна та мийна столового посуду.  

 Вестибюль з гардеробом і аванзалою. Їх призначення, обладнання і вимоги до 

оформлення.  Торгівельна зала – основне приміщення ресторану, її розміщення і зв’язки з 

виробничими цехами, сервізною і мийною столового посуду, буфетом. Банкетна зала, її 

характеристика. Підсобні приміщення: сервізна, мийна столового посуду. Призначення 

сервізної, розміщення, обладнання. Призначення, обладнання мийної. Правила миття 

столового посуду, приборів. Зв’язки мийної і сервізної з виробничими приміщеннями та 

торговими.  

Тема 5. Меню і прейскуранти 

   Меню. Призначення меню. Види меню: денного раціону, чергових страв, 

порційних страв, комплексних обідів, меню спеціальних видів обслуговування (прийомів, 

банкетів, тематичних вечорів і т.д.). Асортиментний мінімум. Порядок розміщення 

закусок та страв з урахуванням послідовності їх подачі. Сезонні та фірмові страви в меню.  

 Прейскурант. Призначення і зміст прейскуранту. Послідовність розміщення в 

прейскуранті вино-горілчаних виробів, напоїв, кондитерських і тютюнових виробів. 

Тема 6. Столовий посуд, прибори, білизна 

 Столовий посуд і його види: порцеляновий, фаянсовий, кришталевий, скляний, 

металевий, посуд із пластмаси, його форми, розміри, призначення. Столові прибори, їх 

призначення і вимоги до них. Столова білизна, яка застосовується в закладах 

ресторанного господарства  і її характеристика.  

Тема 7. Підготовка торгового залу до обслуговування відвідувачів 

 Значення  правильної організації  підготовки торгового залу до обслуговування 

відвідувачів. Вимоги до прибирання приміщень. Підготовка торгової зали до прийому 

гостей. Розміщення обідніх столів і стільців. Вплив конфігурації зали, розміщення колон, 

естради, дверей на розміщення столів і стільців. Ширина проходів і прохід між столами. 

Перевірка стійкості меблів. Міри усунення недоліків. Одержання столової білизни, посуду 

і приборів. Перевірка якості. Способи додаткового протирання посуду і приборів. 

 Правила і порядок підготовки спецій і приправ. Види спецій і приправ. Зберігання і 

вимоги до якості спецій і приправ. Правила і порядок підготовки квітів при складанні 

букетів, композицій. 

 Сервіровка столів. Способи накривання столів скатертинами і заміна скатертин. 

Загальні правила і послідовність сервірування столів в залежності від типу підприємства. 

Підбір посуду,  приборів і столової білизни для даного виду обслуговування. Види 

сервіровки. Вимоги до сервіровки столів і техніка сервірування. Сервіровка столів на 

групу відвідувачів. Розміщення на столах  карточок меню і прейскурантів. Схеми 

сервіровки столів.  

 Складання полотняних серветок. Призначення полотняних серветок. Способи 

складання серветок при різних видах обслуговування.  Особиста підготовка офіціанта до 

роботи. Значення особистої гігієни. Основні вимоги до форменного одягу, взуття.  

Практичні роботи: 

 1. Сервірування столів. Послідовність виконання сервіровки. Вправи по складанню 

полотняних серветок.  

2. Попередня і додаткова сервіровка. Схематичне зображення сервіровки столів. 

Тема 8. Обслуговування відвідувачів 

Процес обслуговування відвідувачів. Зустріч відвідувачів, прийом замовлення і 

одержання готових страв. Подача вино-горілчаних виробів, напоїв, закусок, перших і 

других гарячих страв, солодких страв, фруктів і гарячих напоїв; розрахунок з 

відвідувачами, прибирання використаного посуду.  

Прийом відвідувачів. Правила і порядок прийому відвідувачів. Подача меню і 

прейскурантів. Прийом замовлення. Рекомендації страв і вино-горілчаних виробів згідно 



асортименту меню і прейскуранту. Необхідність перевірки відповідної сервіровки столу 

до замовлення. Передача замовлення в буфет, холодний і гарячий цехи, одержання і 

підготовка посуду для замовлених страв. 

Одержання напоїв і готових страв. Необхідність перевірки одержаної продукції 

згідно замовлення. Вимоги до оформлення страв.  

Подача страв і напоїв. Подача напоїв і страв при індивідуальному і бригадному 

методах обслуговування відвідувачів при наявності підсобних столиків і без них. Способи 

перенесення підносу з посудом та готовими стравами. Основні способи подачі страв: “в 

обнос”, “в стіл”, з використанням приставного (підсобного) столика.  

Подача холодних і гарячих закусок. Підбір посуду і приборів для подачі холодних і 

гарячих закусок. Особливості подачі окремих видів закусок. Послідовність подачі.  

Подача перших страв. Підбір посуду і приборів для подачі супів в залежності від їх 

виду. Способи подачі різних видів супів і бульйонів.  

Подача других страв. Підбір посуду і приборів для подачі других страв. Особливості 

подачі других страв при індивідуальних і групових замовленнях відвідувачів. Правила 

подачі гарнірів і соусів до других страв. Подача солодких страв. Набір посуду для подачі 

солодких страв. Правила оформлення солодких страв. Правила подачі свіжих фруктів і 

ягід. Подача гарячих напоїв. Підбір посуду і сервіровка столу перед подачею гарячих 

напоїв. Порядок подачі чаю, кави, какао.  

Подача вино-горілчаних виробів і холодних напоїв. Порядок сервіровки столу у 

відповідності з подачею вино-горілчаних виробів. Температура подачі вино-горілчаних 

виробів, техніка подачі. Техніка відкривання пляшок і наливання напоїв.  

Прибирання використаного посуду. Послідовність прибирання чарок, бокалів, 

склянок, тарілок, приборів.  

Розрахунок з відвідувачами. Форма рахунку, зміст і порядок його заповнення. 

Подача рахунку і проведення розрахунків.  

Практичні роботи: 

1. Відпрацювання навичок організації і техніки обслуговування відвідувачів в 

ресторанах. 

2. Подавання страв та напоїв 

3. Прибирання використаного посуду та приборів. 

4. Розрахунок з відвідувачами. 

 

Технологія приготування  напоїв і коктейлів, та їх характеристика  

Тема 1. Вступ. Визначення, класифікація та технологія приготування змішаних напоїв 
Загальні відомості про змішані напої. Харчова цінність і фізіологічна дія напоїв. 

Значення технологічного процесу приготування коктейлів і напоїв у виробничій діяльності 

бару. Історія виникнення змішаних напоїв. 

Визначення змішаних напоїв. Класифікація змішаних напоїв за вмістом алкоголю 

(алкогольні, безалкогольні), за об
’
ємом (короткі, середні, довгі, групові), за призначенням 

(аперитиви, пообідні, вечерні), за технологією приготування і використання специфічних 

компонентів  (оригінальні коктейлі), за способом подачі (холодні, гарячі). Умовні формули 

складу змішаного напою (коктейлю). 

Характеристика бази приготування змішаного напою за вмістом алкоголю, цукру. 

Призначення компонента, що пом
’
якшує (згладжує). Характеристика алкогольних і 

безалкогольних компонентів, що використаються як пом
’
якшуючо-згладжуючі під час 

приготування коктейлів. 

Призначення смако-ароматичних компонентів (солодкі, солодко-ароматичні, гірко-

ароматичні). Призначення наповнювача в коктейлі та в змішаному напої. Характеристика 

алкогольних і безалкогольних наповнювачів. 



  

    Тема 2. Характеристика основних алкогольних напоїв, що використаються як 

основа при приготуванні  коктейлів 

Класифікація  алкогольних напоїв за вмістом спирту, цукру. 

Горілка: основні сорти, хімічний склад, технологія виробництва. Настоянки гіркі. 

Хімічний склад. Технологія виробництва. Особливості технології виробництва бальзаму, 

його різновиди. 

Використання пом’якшуючо-згладжуючих компонентів, та наповнювачів у 

приготуванні коктейлів на основі горілки, гірких настоянок. 

Віскі: основні сорти, хімічний склад, особливості технології виробництва. 

Використання пом’якшуючо-згладжуючих наповнювачів у приготуванні коктейлів на 

основі віскі. Джин: основні сорти, хімічний склад, особливості технології виробництва. 

Використання наповнювачів, що використовуються у приготуванні коктейлів на основі 

джина. Ром: основні сорти, хімічний склад, особливості технології виробництва. 

Використання пом’якшуючо-згладжуючих наповнювачів у приготуванні коктейлів на 

основі рому.  Бренді. Коньяк. Основні сорти, хімічний склад, особливості технології 

виробництва. Виноградні, фруктово-ягідні бренді, текіла. Використання пом’якшуючо-

згладжуючих компонентів та наповнювачів у приготуванні коктейлів на основі коньяку, 

бренді. 

Виноградні вина: основні сорти, хімічний склад, харчова цінність і смакові переваги, 

поняття про сортові, купажні та ординарні вина, особливості технології їх виробництва. 

Умови зберігання та реалізації вин. Супутні компоненти, що застосовуються у 

приготуванні коктейлів на основі вин. 

      Тема 3. Характеристика пом
’
якшуюче-згладжуючих і смако-ароматичних 

компонентів, що використовуються у приготуванні коктейлів. 
Характеристика пом

’
якшуючо-згладжуючих компонентів: ароматизуюча група 

(вермут, портвейн, мадера, херес). Хімічний склад, особливості процесу виробництва. 

Сокова група (плодово-ягідні, овочеві соки). 

Емульгаторна група (молоко, вершки, сметана, яйця, морозиво). 

Характеристика смако-ароматичних компонентів. Три групи компонентів: солодка 

(цукор, цукрова пудра, сироп, мед), солодко-ароматична група – лікери (основні сорти, 

особливості технології виробництва); гірко-ароматична група (бальзами, міцноалкогольні 

біттери (гіркоти)). 

     Тема 4. Характеристика основних алкогольних і безалкогольних напоїв, що 

використовуються як наповнювачі під час приготування коктейлів та супутніх 

компонентів. 
Ігристі (білі, червоні, рожеві) і шипучі вина, їх характеристика. Типи і марки 

шампанських вин, особливості процесу їх виробництва. 

Мінеральні води (натуральні, штучні). Асортимент  столових і лікувальних 

мінеральних вод, їх характеристика. Вимоги до якості мінеральних вод, їх характеристика. 

Умови і термін їх зберігання. 

Газовані напої (фруктова вода). Особливості їх виробництва, види та сорти. 

Безалкогольні напої, що випускаються підприємством ресторанного господарства. 

Пиво, його види, особливості процесу виробництва. Вимоги до якості та правила 

зберігання. 

Плодово-ягідні і овочеві соки. Молоко та молочні продукти. 

Лід – основний супутній компонент у приготуванні коктейлів, його різновиди 

(коктейльний, у брилах, у вигляді снігу та ін.), правила його приготування і зберігання. 

Ароматичні модифікатори: рідкі (ефірні олії, харчові есенції, бальзами, біттери, гіркі 

настоянки, міцні ароматичні лікери, особливі соуси – тобаско і ін.); тверді: шоколад,  

розчинна кава, прянощі (мускатний горіх, ваніль, кориця, гвоздика); гарніри і топінги. 

Практична робота. 



Приготування компонентів і гарнірів для оформлення змішаних напоїв. 

Тема 5. Основи технології приготування змішаних напоїв (коктейлів) 

Підготовка робочого місця бармена. Посуд, інвентар, мірний посуд, компоненти, що 

використовуються при приготуванні змішаних напоїв. 

Способи приготування змішаних напоїв (у барній склянці, міксері та ін.) 

Правила змішування напою в шейкері, блендері, міксері. 

Вимоги з дотримання черговості і пропорційності змішування компонентів 

коктейлю. Сервіровка змішаних напоїв, їх оформлення. 

Практична робота:  Придбання навичок змішування компонентів коктейлю, робота 

з барним посудом, інвентарем. 

Тема 6. Технологія приготування безалкогольних коктейлів, їх визначення. 

Поняття про безалкогольні змішані напої на основі соків, сиропів, чаю, кави, молока та 

кисломолочних продуктів з використанням різних емульгаторів, білка і жовтка яйця, меду. 

Способи і техніка змішування компонентів змішаних напоїв. 

Дотримання принципу черговості і пропорційності змішування компонентів 

змішаних напоїв. Температура подачі, посуд, що використовується для подачі змішаних 

напоїв. Норми виходу безалкогольних змішаних напоїв. Вимоги до їх якості, терміни 

реалізації безалкогольних коктейлів. 

Практична робота: Приготування безалкогольних змішаних напоїв. 

Тема 7. Технологія приготування коротких і середніх алкогольних коктейлів 

Поняття про аперитив, товарна характеристика коктейлю-аперитиву. 

Коктейлі –аперитиви на основі ароматизованих вин. Особливості технології 

приготування і подавання винних аперитив них коктейлів. 

Коктейлі-аперитиви на міцно алкогольній основі та формула їх побудови. 

Коктейлі-аперитиви на основі вермутів та гірких настоянок. 

Коктейлі –аперитиви на основі сухих ігристих вин. 

Вечірні коктейлі на основі джина, горілки, рому, бренді, їх визначення і класифікація. 

Посуд для подавання і правила подавання коротких і середніх коктейлів, їх 

оформлення. Характеристика популярних коктейлів, що використовуються у закордонній 

практиці роботи барів. 

Пообідні (десертні) коктейлі, їх визначення і класифікація. Характеристика груп 

пообідніх коктейлів, особливості приготування класичних пообідніх коктейлів. 

Класична група (шарові). Підсолоджуючи група (сау). Емульгаторна група. Коктейлі 

групи кордіал. 

Практична робота:  Придбання навичок змішування коротких і середніх алкогольних 

коктейлів. Приготування коктейлів за стандартами IBA. 

Тема 8. Технологія приготування і подавання довгих змішаних напоїв 

Поняття про довгі змішані напої. 

Особливості приготування і подавання, інвентар, який використовується. 

Довгі змішані напої: хайболи, баки, ріккі, колінзи, фіси, дейзи, фікси, джулепи, 

коблери, кулери, сенгери, фліпи, слінги. 

Практична робота:  Набуття навичок змішування довгих змішаних напоїв. 

Приготування напоїв за стандартами IBA. 

Тема 9. Технологія приготування групових змішаних напоїв 

 Види, технологія приготування нескладних групових змішаних напоїв: гроги, 

глінтвейни, крюшони, пунші. Норми виходу, вимоги до якості, терміни реалізації. 

Тема 10. Приготування гарячих напоїв (чаю, кави) 

       Види гарячих напоїв, що готуються і реалізуються в барі. Кава, основні сорти, що 

використовуються для приготування напою, його смакові та ароматичні властивості. 

Правила приготування кави в кавоварках типу „Експрес”. 

   Чай, товарні сорти, правила заварювання, Правила подавання гарячих напоїв. Посуд, що 

використовується для їх відпуску.    Характеристика інших гарячих напоїв (какао, гарячий 



шоколад), що реалізуються у барі.  Норми виходу. Вимоги до якості. Терміни реалізації 

гарячих напоїв. 

Практична робота:  Придбання навичок приготування та подачі гарячих напоїв. 

 

 

ІІІ. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ФАХОВОГО ВСТУПНОГО 

ВИПРОБУВАННЯ З ПРЕДМЕТІВ, ЩО ВКЛЮЧЕНО У ПРОГРАМУ 

 

Організація обслуговування в барах і ресторанах 

1. Назвіть типи підприємств ресторанного господарства. 

2. Який склад торговельної групи приміщень підприємств ресторанного 

господарства? 

3. Яке призначення аванзалу? 

4. Яке призначення сервізної? 

5. Яке призначення білизняної? 

6. Яке призначення меню? 

7. Яке призначення прейскуранту? 

8. Назвіть види меню. 

9. Який порядок складання меню? 

10. Назвіть варіанти розміщення обідніх столів у торговельному залі. 

11. Яка послідовність розміщення безалкогольних напоїв, винно-горілчаних, 

тютюнових і кондитерських виробів у прейскуранті? 

12. Як відрізнити фарфоровий посуд від фаянсового? 

13. Яке призначення металевого посуду? 

14. Яке призначення скляного і кришталевого посуду? 

15. Яке призначення фарфорових і фаянсових тарілок столових глибоких? 

16. Яке призначення фарфорових і фаянсових тарілок столових мілких? 

17. Яке призначення закусочних фарфорових і фаянсових тарілок ?  

18. Яке призначення  десертних мілких і глибоких тарілок? 

19. Яке призначення пиріжкових тарілок? 

20. Яке призначення блюда овального фарфорового чи фаянсового? 

21. Яке призначення блюда круглого фарфорового чи фаянсового? 

22.  Яке призначення металевих і фарфорових соусників? 

23. Яке призначення кокотниці? 

24. Для чого призначена креманка металева? 

25. Яке  призначення підносів круглої форми? 

26.  З яких чарок п’ють міцні і десертні вина? 

27. Яке призначення рейнвейном (кольорової) чарки? 

28. Яке призначення лафітної чарки? 

29. В якому посуді подають  соки і квас? 

30. Яке призначення скляних і кришталевих розеток? 

31. Яке призначення основних столових приборів? 

32. Яке призначення допоміжних столових приборів? 

33. Перелічіть основні столові прибори. 

34.  Якими приборами споживають перші і другі страви? 

35. Якими приборами сервірують стіл для споживання холодних страв і закусок? 

36. Якими приборами сервірують стіл для споживання десертів? 

37. Як відрізнити рибний ніж від десертного? 

38. Як відрізнити столовий фруктовий прибор від десертного? 

39. Яку ложку використовують при подаванні яєць, заварених не круто “в мішечок” ? 

40. Яку ложку використовують при  споживанні кави по - східному? 



41. Яку ложку використовують при  подавані перших страв у бульйонних чашках? 

42. Яку виделку використовують при споживанні гарячих закусок з риби? 

43. Перелічіть допоміжні прибори. 

44. Як зберігаються посуд і прибори в сервізній? 

45. Хто відповідає за збереженість посуду і приборів у торговельній залі? 

46. Як полірують ножі і виделки перед сервіруванням? 

47. Як полірують келихи перед сервіруванням? 

48. Що передбачає підготовка до обслуговування відвідувачів у ресторані? 

49. Яке призначення ручника офіціанта? 

50. Як офіціант повинен заносити келихи і чарки в торговельний зал для сервірування? 

51. Кому здає офіціант столовий посуд, прибори і столову білизну після роботи? 

52. В якій послідовності сервірують стіл? 

53. Як офіціант повинен сервірувати стіл тарілками? 

54. Як офіціант повинен сервірувати стіл приборами? 

55. Як офіціант повинен сервірувати стіл скляним посудом для напоїв? 

56. Де на столі розміщують прибори для спецій із сіллю і перцем? 

57. Назвіть види сервірування стола. 

58. Коли виконують попереднє сервірування стола на підприємстві ресторанного 

господарства? 

59. Як попередньо сервірують стіл до сніданку в ресторані? 

60. Як попередньо сервірують стіл до обіду в ресторані? 

61. Як попередньо сервірують стіл до вечері  в ресторані? 

62. Розкажіть про підготовку офіціанта до роботи. 

63. З яких елементів складається процес обслуговування відвідувачів у ресторані? 

64. Як офіціант зустрічає і розміщує відвідувачів у торговельному залі? 

65. Кому офіціант повинен подавати меню для приймання замовлення від групи 

відвідувачів, що складається з п’яти осіб (трьох чоловіків і двох жінок – молодшої і 

старшої за віком)? 

66. Кому офіціант повинен подавати меню для приймання замовлення від групи 

відвідувачів, що складається лише з чоловіків? 

67. Чи може офіціант одночасно прийняти замовлення у відвідувачів на винно-

горілчані вироби і страви? 

68. Де записує офіціант замовлення, прийняте від відвідувачів у торговельному залі 

ресторану? 

69. Яка послідовність виконання замовлення відвідувачів у ресторані? 

70. Які існують методи подавання страв, напоїв, кулінарних і кондитерських виробів у 

ресторані? 

71. Як офіціант отримує буфетну продукцію для виконання замовлення відвідувачів? 

72. Як відпускаються винно-горілчані вироби в буфеті ресторану? 

73. Як офіціант отримує кулінарну продукцію з доготівельних цехів ресторану? 

74. Яка температура відпускання з кухні других гарячих страв? 

75. Яких правила слід дотримуватися офіціанту при перенесенні готової продукції з 

роздавального підприємства в торговельний зал на підносі? 

76. Яке призначення візка офіціанта? 

77. В якій послідовності подають відвідувачам страви і напої? 

78. Які правила подавання офіціантом мінеральної та фруктової води? 

79. Як офіціант повинен подавати соки, квас і морс групі відвідувачів? 

80. Коли офіціант подає відвідувачам винно-горілчані напої? 

81. Як офіціант повинен наливати в чарки винно-горілчані напої? 

82. При якій температурі подають відвідувачам шампанське? 

83. Як відкорковують шампанське і наливають у келихи? 

84.  Коли застосовують подавання страв “в обнос”? 



85. Які особливості подавання страв “у стіл”? 

86. В якій послідовності подають відвідувачам замовлені страви і закуски? 

87. Як подають відвідувачам гарячі закуски? 

88. Назвіть температуру подавання відвідувачам гарячих супів. 

89. Яка температура подавання відвідувачам холодних супів? 

90. Як подавати відвідувачам бульйон із профіт ролями? 

91. Як подавати відвідувачам суп-пюре? 

92. Як подавати відвідувачам борщ український із пампушками? 

93. Як подають   відкриті і закриті бутерброди? 

94. Як подають   закусочні   бутерброди канапе? 

95. Як подають   та споживають на бенкетах кошички і воловини з холодними 

закусками? 

96. Які характерні особливості подавання гарячих бутербродів? 

97. Які характерні особливості подавання млинців? 

98. Які правила подавання риби, смаженої в тісті? 

99. Які правила подавання бефстроганов? 

100. Які правила подавання печені по –домашньому? 

101. Які особливості подавання натуральних плодів і ягід? 

102. Які подають відвідувачам жельовані солодкі страви? 

103. Як подавати відвідувачам тістечка і торти? 

104. Як подавати відвідувачу каву чорну? 

105. Як подавати відвідувачу каву чорну з молоком або вершками? 

106. Як подавати відвідувачу каву по-східному? 

107. Як подавати відвідувачу каву по-віденському? 

108. Як подавати відвідувачу каву  чорну з морозивом (глясе)? 

109. Назвіть особливості подавання какао з молоком та з морозивом. 

110. Як офіціант подає рахунок відвідувачу? 

111. Коли офіціант прибирає зі стола використаний посуд і прибори? 

112. Як відвідувач розміщує прибори  на тарілці, якщо він уже закінчив їсти? 

113. Назвіть способи збирання посуду зі стола.  

 

 

Технологія приготування  напоїв і коктейлів, та їх характеристика  

1. Які компоненти коктейлів бармен готує сам перед початком роботи? 

2. Які  гарніри  до напоїв  бармен готує сам перед початком роботи? 

3. Які ножі повинен мати бармен для роботи в барі? 

4. Яке призначення шейкера? 

5. Охарактеризуйте мірний посуд бару. 

6. Охарактеризуйте музичну апаратуру бару. 

7. Охарактеризуйте посуд для подавання коктейлів типу Сау. 

8. Яке призначення келиха “Хайбол”? 

9. Який посуд використовують для подавання крюшонів і пуншів? 

10. Яка особисті підготовка бармена до роботи? 

11. З яких елементів складається обслуговування відвідувачів у барі? 

12. Дайте визначення змішаного напою? 

13. Як класифікують змішані напої? 

14. Дайте визначення коктейлю? 

15. З яких компонентів складається довгий змішаний напій? 

16. Дайте визначення групового змішаного  коктейлю? 

17. За якими ознаками змішані напої поділяють на групи? 

18. Які напої можуть бути міцно алкогольною основою змішаних напоїв? 



19. Назвіть середньо алкогольні основи змішаних напоїв. 

20. Назвіть слабоалкогольну основу для приготування змішаних напоїв групи Сенгері. 

21. Назвіть алкогольний пом’якшуюче – згладжуючий компонент змішаних напоїв. 

22. Назвіть безалкогольний пом’якшуюче – згладжуючий компонент змішаних напоїв. 

23. Назвіть продукти емульгаторної групи змішаних напоїв. 

24. Назвіть асортимент напоїв лікерної групи, що використовується для приготування 

змішаних напоїв. 

25. На які групи поділяють смако-ароматичний компонент змішаних напоїв. 

26. Охарактеризуйте такі алкогольні напої, що використовують як основу для 

змішаних напоїв: горілку, джин і віскі. 

27. Охарактеризуйте  ром, коньяк і гіркі настойки, що використовують як основу для 

змішаних напоїв. 

28. Охарактеризуйте  натуральні вина,      що використовують як основу для змішаних 

напоїв. 

29. Охарактеризуйте  напої ароматичної групи, що використовують як пом’якшуючо-

згладжуючий компонент  для змішаних напоїв. 

30. Охарактеризуйте напої соковитої та емульгаторної групи, що використовують  як 

пом’якшуючо-згладжуючий компонент  для змішаних напоїв. 

31. Назвіть асортимент сиропів, що є смако-ароматичним компонентом змішаних 

напоїв. 

32. Розкажіть про два способи приготування плодово - ягідних сиропів. 

33. Назвіть асортимент плодово-ягідних (десертних )лікерів. 

34. Які асортимент і технологія приготування ароматичних лікерів? 

35. Як поділяються наповнювачі змішаних напоїв за вмістом алкоголю? 

36. Дайте характеристику ігристих вин. 

37. Які асортимент і технологія приготування пива? 

38. Охарактеризуйте натуральні і штучні мінеральні води. 

39. Які асортимент і технологія приготування газованих напоїв? 

40. Які загальні правила приготування змішаних напоїв у посуді для подавання? 

41. Коли змішані напої готують у барній склянці? 

42. Які змішані напої готують у шейкері? 

43. Які загальні правила приготування змішаних напоїв у шейкері? 

44. Які змішані напої збивають у електроміксері? 

45. Яких правил слід дотримуватися в процесі приготування змішаних напоїв у 

електроміксері? 

46. Як оформляють змішані напої перед подаванням? 

47. Як готують фруктовий харчовий лід (кольоровий)? 

48. Як підготувати “заморожену” склянку для подавання коктейлів? 

49. Які особливості приготування та подавання міцних коктейлів? 

50. Які продукти і закуски можна рекомендувати до міцних коктейлів? 

51. Які особливості приготування та подавання ігристих коктейлів (Фісів)? 

52. Які особливості приготування та подавання ігристих коктейлів  з яйцем (Фліпів)? 

53. Які особливості приготування та подавання шаруватих  коктейлів ? 

54. Як подають молочні коктейлі? 

55. Яке призначення коктейлів- аперитивів? 

56. На які групи поділяють коктейлі –аперитиви? 

57. Які особливості приготування та подавання  коктейлів – 

58. аперитивів “Олдфешен”? 

59. Які особливості приготування та подавання класичних  коктейлів групи Саурси? 

60. Які особливості приготування та подавання   вечірніх коктейлів типу Сау?  

61. Який вихід післяобідніх (десертних) коктейлів? 

62. На скільки груп поділяють десертні коктейлі ? 



63. Які особливості приготування та подавання  шаруватих класичної групи? 

64. Розкажіть про технологію та правила подавання десертних коктейлів 

підсолодженої групи. 

65. Розкажіть про технологію та правила подавання десертних коктейлів типу Сау 

солодкої групи. 

66. Які особливості приготування та подавання десертних коктейлів  емульгаторної 

групи? 

67. Назвіть постійний компонент емульгаторної групи коктейлів. 

68. Чому оригінальні коктейлі виділяють в окрему групу? 

69. Як готують, оформляють і подають коктейлі групи Краста? 

70. Які продукти використовують для приготування коктейлів групи Фліпи як 

ароматичного модифікатора? 

71. До складу якої групи оригінальних коктейлів входить ціле яйце або яєчний жовток? 

72. Як готують коктейлі групи Фліпи? 

73. Які правила подавання коктейлів групи Фліпи? 

74. Які коктейлі слід запропонувати відвідувачам у спекотну пору року? 

75. Яка особливість  приготування коктейлів групи Фрозен? 

76. Який асортимент плодово - ягідних і овочевих коктейлів? 

77. Які особливості приготування та подавання  плодово-ягідних і овочевих коктейлів? 

78. Яке молоко краще використовувати для приготування молочних коктейлів? 

79. При якій температурі молоко збивають для приготування коктейлів? 

80. Назвіть основні компоненти молочних коктейлів. 

81. Як подають молочні коктейлі? 

82. Чому змішані напої називаються довгими? 

83. Як поділяються довгі змішані напої за температурою подавання? 

84. Якими наповнювачами розбавляють довгі змішані напої? 

85. Як класифікуються довгі змішані напої? 

86. Які особливості приготування та подавання довгих змішаних напоїв - Хайболлів? 

87.  В яких випадках Хайболли можуть бути аперитивами? 

88.  Назвіть основні компоненти довгих змішаних напоїв - Коллінзів. 
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оцінювання знань вступників на фаховому вступному випробуванні 

при вступі на навчання для  здобуття освітньо-кваліфікаційного ступеня 

«фаховий молодший бакалавр» на основі здобутого освітньо-

кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» за спеціальністю  241 

Готельно-ресторанна справа  

 

 

Тести мають три рівні складності. 

Завдання І рівня складаються із 10 запитань та чотирьох варіантів відповідей, 

серед яких потрібно вибрати одну правильну. Під час оцінювання від 

абітурієнтів очікується пригадати види закладів ресторанного господарства,  

характеристику посуду та приборів. 

За кожне питання даного завдання абітурієнт може отримати: 

правильна відповідь – 9 балів; 

неправильна відповідь – 0 балів 

Загальна кількість балів за дане завдання - 90 

ІІ рівень – завдання на встановлення уміння застосовувати засвоєнні знання 

та вміння для вирішення професійних завдань. Завдання ІІ рівня складаються 

із 5 запитань та чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати 

одну правильну. 

За кожне питання даного завдання абітурієнт може отримати: 

правильна відповідь – 10 балів; 

неправильна відповідь – 0 балів 

Загальна кількість балів за дане завдання – 50 

Завдання ІІІ рівня вимагають вирішення питань ситуаційного характеру і 

складаються із 5 запитань та чотирьох варіантів відповідей, серед яких 

потрібно вибрати одну правильну. 

За кожне питання даного завдання абітурієнт може отримати: 

правильна відповідь – 12 балів; 

неправильна відповідь – 0 балів 

Загальна кількість балів за дане завдання - 60 

При виставленні оцінки враховуються бали за всі завдання. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати абітурієнт – 200 балів. 

Час виконання – 60 хв. 

 

 
 

 

 

 



 

Зразок варіанту 

Варіант № 12 

1. Яке підприємство ресторанного господарства призначене для реалізації 

страв масового попиту, що різняться за днями тижня? 

а) ресторан; б) їдальня; в) кафе; г) бар. 

 

2. Яке приміщення на ПРГ призначене для зустрічі гостей або чекання? 

а) вестибюль; б) гардероб;   в) аванзал;  г) бенкетний зал. 

 

3. Робоче місце бармена: 

а) барна стійка; б) буфетний прилавок; в) підсобний столик;   

г) виробничий стіл. 

 

      4. Які столи мають висоту 100-110 см, ширину 65-70см? 

 а) обідні; б) фуршетні; в) кафетерійні; г) підсобні. 

 

      5. Який посуд має білосніжний колір, чистий протяжний звук,  тонкий:   

а) фаянсовий; б) металевий; в) керамічний; г) порцеляновий. 

 

      6. Для подавання гарячої закуски з м’яса використовують: 

а) кокотницю; б) кокільницю; в) порційну сковорідку; г) пашотницю 

 

      7. Який діаметр  закусочної тарілки? 

а) 200 мм; б) 300 мм; в) 175 мм; г) 240 мм. 

 

      8. Яка ємність  мадерної чарки? 

а) 75 мл; б) 100 мл;  в) 50 мл;  г) 125 мл. 

 

      9. Яка довжина столового ножа? 

а) 200 мм; б) 240 мм; в) 175 мм;    г) 210 мм. 

 

     10. Який ніж має серповидну форму та зубчики на кінці: 

 а) для масла; б) для сиру; в) для лимонів; г) карбувальний. 

 

11* Для подавання якої страви використовують пашотницю? 

 а) мусу; б) крему; в) яєць “в мішочок”; г) соусу. 

 

12* Яка має бути відстань від краю стола до спинки крісла: 

 а) 1 м; б) 1,5 м;  в) 0.8 м; г) 0.5м 

 

13* Закусочна, пиріжкова тарілки,   столовий  прибор, фужер, серветка, 

спеції та квіти – це варіант сервірування столу до: 



 а) вечері; б) сніданку; в) обіду; г) бенкету. 

14 * Яку каву подають  охолодженою: 

 а) по-віденські; б) по-варшавськи; в) глясе; г) по-східному. 

 

15* Яка тарілка є підставною  під ікорницю: 

 а) пиріжкова; б) закусочна; в) мілка столова; г) розетка. 

 

16** Самольє – це працівник ПРГ, що знає все про: 

 а) вино; б) каву; в) чай; г) коньяк. 

 

17**  Який напій має від 40 до 57 % спирту: 

 а) мартіні; б) портвейн; в) коньяк; г) сидр. 

 

18** Для подавання  шаруватих  коктейлів використовують: 

 а) келих Сау; б) Хайболл; в) чарка Шот; г) Харікейн. 

 

19** До ароматизованих вин відносять: 

 а) шампанське; б) вермут; в) херес; г) кагор. 

 

20** Національний напій Мексики: 

 а) чача; б) кальвадос; в) текіла; г) ром. 

 

Зразок правильних відповідей на варіант №12 

 1.  б 

2.  в 

3.  а 

4.  в 

5.  г 

6.  а 

7.  а 

8.  а 

9.  б 

10.  б 

11*.  в 

12*.  г 

13*.  в 

14*.  в 

15*.  а 

16**.  а 

17**.  в 

18**.  в 

19**.  б 

20**.  в 


