
Міністерство освіти і науки України 
Київський національний торговельно-економічний університет 

Вінницький торговельно-економічний інститут

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи

ЗАТВЕРДЖУЮ

приймальної комісії

Наталія ЗАМКОВА

2021 р .

ПРОГРАМА 
вступних фахових випробувань

освітній ступінь 

галузь знань 

спеціальність 

освітня програма

«бакалавр»

18 «Виробництво та технології» 

181 «Харчові технології» 

«Харчові технології»

Вінниця 2021



2  

ВСТУП 

 

Програма вступного випробування з дисциплін професійної підготовки 

для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» підготовлена відповідно до 

освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки бакалавра галузі знань 18 

«Виробництво та технології» спеціальності 181 «Харчові технології».   

Вступне випробування має форму письмового тестування і призначене 

для виявлення рівня підготовки вступника, ступеня опанування ним 

професійних знань та вмінь. 

Програма вступного випробування складається із чотирьох розділів: 

1. Вступ 

2. Основний зміст 

3. Критерії 

4. Список рекомендованих джерел 

Основний зміст складається з трьох розділів:     

1. Технологія виробництва кулінарної продукції. 

2. Організація виробництва в закладах ресторанного господарства. 

3. Устаткування закладів ресторанного господарства. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 

 

1. ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА КУЛІНАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 

1.1. Технологічне забезпечення якості кулінарної продукції. 

 Особливості технологічного процесу виробництва продукції харчування 

ресторанного господарства. Методи і способи кулінарної обробки харчових 

продуктів і їх значення для виробництва кулінарної продукції Безвідходні і 

ресурсозберігаючі технології. Якість продукції харчування, її технологічне 

забезпечення. Технологічні принципи створення технологічних карт. 

 

1.2 Технологія соусів. 

Класифікація та характеристика компонентів соусів. Соуси на основі 

бульйону, молока і молочних продуктів. Соуси яєчно-масляні та на рослинній 

основі. Роль соусів у харчуванні, характеристика харчової та біологічної 

цінності, класифікація за сукупними ознаками, закономірності формування 

асортименту, призначення. Основи технології виробництва соусів за групами. 

Загальні правила приготування та реалізації соусів. Умови й терміни зберігання 

та реалізації соусів; вимоги до якості напівфабрикатів. Перспективи розвитку 

асортименту й технологій продукції для різних типів ЗРГ і різних контингентів 

споживачів. 

 

1.3 Технологія напівфабрикатів, страв та кулінарних виробів із продуктів 

рослинного походження. 

Технологія напівфабрикатів страв та кулінарних виробів із овочів, плодів 

і грибів.  Технологія напівфабрикатів страв та кулінарних виробів з круп, 

бобових та продуктів їх переробки. Технологія напівфабрикатів страв та 

кулінарних виробів з борошна. Значення продуктів рослинного походження 

(ПРП) у харчуванні. Характеристика властивостей вихідної сировини як об'єкта 

переробки в ЗРГ. Класифікація напівфабрикатів із овочів за сукупними 

ознаками. Принципова схема технологічного процесу виробництва 

напівфабрикатів із овочів. Характеристика механічної кулінарної обробки 

овочів. 

Умови й терміни зберігання та реалізації напівфабрикатів; вимоги до 

якості напівфабрикатів. Рекомендації щодо використання напівфабрикатів для 

приготування страв, кулінарних виробів. Класифікація страв та кулінарних 

виробів з овочів, плодів, грибів за сукупними ознаками. 

Характеристика способів теплової обробки напівфабрикатів з овочів 

(визначення режимів, параметрів процесу). Принципова схема технологічного 

процесу виробництва страв та кулінарних виробів із овочів. 

Характеристика харчової, біологічної, енергетичної цінності кулінарної 

продукції з овочів за групами. Умови й терміни зберігання та реалізації готової 

продукції; вимоги до якості. Перспективи розвитку асортименту та технологій 

кулінарної продукції з овочів для різних типів ЗРГ і різних категорій 

споживачів. 
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1.4 Технологія напівфабрикатів, страв та кулінарних виробів із продуктів 

тваринного походження. 

Технологія напівфабрикатів страв та кулінарних виробів із 

кисломолочного сиру та інших молочних продуктів. Технологія 

напівфабрикатів страв та кулінарних виробів із яєць і яйцепродуктів. 

Технологія напівфабрикатів страв та кулінарних виробів із м’яса, 

м’ясопродуктів та м’яса диких тварин. Технологія напівфабрикатів страв та 

кулінарних виробів сільськогосподарської птиці, пернатої дичини та кроля. 

Технологія напівфабрикатів страв та кулінарних виробів із риби, рибопродуктів 

та нерибної водної сировини. Класифікація страв та кулінарних виробів з 

молока, яєць та продуктів їх переробки за сукупними ознаками. Характеристика 

способів теплової обробки напівфабрикатів з молока, яєць та продуктів їх 

переробки (визначення режимів, параметрів процесу). Принципова схема 

технологічного процесу виробництва страв та кулінарних виробів з молока, 

яєць та продуктів їх переробки. 

Характеристика харчової, біологічної, енергетичної цінності кулінарної 

продукції з молока, яєць та продуктів їх переробки. 

Умови й терміни зберігання та реалізації готової продукції; вимоги до 

якості. Перспективи розвитку асортименту та технологій кулінарної продукції з 

молока, яєць та продуктів їх переробки для різних типів ЗРГ і різних категорій 

споживачів. 

 

1.5 Технологія напівфабрикатів, страв та кулінарних виробів із продуктів 

тваринного та рослинного походження. 

Технологія супів. Технологія холодних страв та закусок. Технологія 

десертів. Технологія напоїв. Роль супів у харчуванні, характеристика харчової 

та біологічної цінності, класифікація за сукупними ознаками, закономірності 

формування асортименту, призначення. Основи технології виробництва супів 

за групами. Загальні правила приготування та реалізації супів за групами. 

Умови й терміни зберігання та реалізації готової продукції; вимоги до якості. 

Перспективи розвитку асортименту та технологій супів для різних типів ЗРГ і 

різних категорій споживачів. 

 

1.6 Технологія борошняних кондитерських та хлібобулочних виробів. 

Загальні відомості про види тіста, випечені тістові та оздоблювальні н/ф, 

готову продукцію. Технологія оздоблювальних напівфабрикатів. Технологія 

дріжджового тіста та виробів з нього. Технологія бісквітного тіста та виробів із 

нього. Технологія пісочного,  листкового тіста й виробів з них. Технологія 

пряничного, заварного тіста та виробів із них. Технологія білково-збивного, 

мигдального та інших видів тіста. Характеристика властивостей вихідної 

сировини як об'єкта переробки в ЗРГ. 

Характеристика механічної кулінарної обробки борошна та продуктів 

його переробки. Класифікація напівфабрикатів з борошна та продуктів його 

переробки за сукупними ознаками. Принципова схема технологічного процесу 

виробництва напівфабрикатів з борошна та продуктів його переробки. 
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Умови і терміни зберігання та реалізації напівфабрикатів; вимоги до 

якості напівфабрикатів. 

Рекомендації щодо використання напівфабрикатів для приготування 

страв і кулінарних виробів. 

 

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО 

ГОСПОДАРСТВА 

 

2.1 Особливості організації та функціонування закладів ресторанного 

господарства. 

Сучасний стан та основні напрями розвитку ресторанного господарства в 

ринкових умовах з урахуванням форм власності. Особливості виробничо-

торгівельної діяльності закладів ресторанного господарства. 

Класифікація закладів ресторанного господарства. Терміни та визначення 

основних понять. Характеристика основних типів закладів ресторанного 

господарства, їх кваліфікаційні ознаки, розміщення та режими роботи. Вимоги, 

що висуваються до ресторанів та барів класів «Люкс», «Вищий» та «Перший». 

 

2.2  Організація постачання в закладах ресторанного господарства. 

 Вимоги до організації постачання закладів ресторанного господарства. 

Види та джерела постачання. Постачальники, їх характеристика. Господарські 

відносини постачальників та споживачів (закладів ресторанного господарства) 

в умовах ринкових відносин. Організаційні форми поставок, їх характеристика. 

Вимоги до транспортування сировини, напівфабрикатів та предметів 

матеріально-технічного оснащення. 

 

2.3  Організація складського й тарного господарства. 

 Складські приміщення, їх види, розміщення, взаємозв’язок з іншими 

приміщеннями закладу. Організація приймання, зберігання та відпуску товарів 

та предметів матеріально-технічного оснащення. 

Тарне господарство закладу ресторанного господарства. Види тари, її 

призначення. Вимоги до тари в сучасних умовах. Організація товарообігу: 

приймання, збереження та повернення тари. 

 

2.4 Організація виробництва продукції. 

Структура виробництва закладів різної потужності. Види виробничих та 

допоміжних приміщень, їх взаємозв’язок, вимоги до них. 

Овочевий цех. Призначення цеху, розміщення та режим роботи, 

взаємозв’язок з іншими приміщеннями закладу. Вимоги до організації 

технологічного процесу. Організація технологічних ліній та ділянок з обробки 

різних овочів та виготовлення з них напівфабрикатів у закладах різної 

потужності. Обладнання, інвентар, посуд, тара та приладдя, які 

використовуються в овочевому цеху, їх характеристика. Організація роботи в 

цеху. 
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М’ясний цех. Призначення цеху, його розміщення, режим роботи, склад 

приміщень, їх взаємозв’язок. Основні принципи організації технологічного 

процесу обробки м’яса та виробництва напівфабрикатів з нього. Вимоги до 

організації технологічних ліній, ділянок та робочих місць у цеху. Тара, 

інвентар, приладдя, інструменти, які використовуються в цеху. Організація 

роботи в цеху. 

Птахо-гомілковий цех. Характеристика цеху, особливості організації 

праці в ньому, розміщення та режим роботи. Можливі технологічні лінії цеху, 

їх доцільність та призначення. Вимоги до організації робочих місць з обробки 

птиці, дичини, субпродуктів. Організація праці в цеху. Кількісний та 

кваліфікаційний склад працівників цеху. 

Рибний цех. Загальна характеристика цеху різної потужності, його 

розміщення. Фактори, що впливають на потужність цеху та режим роботи. 

Організація робочих місць з урахуванням виду риби. Особливості організації 

робочих місць з обробки нерибних продуктів моря. Доцільність використання 

спеціального інвентарю, приладдя в процесі обробки різних видів риби та 

нерибних продуктів моря. Організація роботи в цеху. 

М'ясо-рибний цех. Специфіка роботи цеху, його розміщення, 

взаємозв’язок з іншими виробничими та допоміжними приміщеннями. 

Особливості організації робочих місць у цеху. Обладнання та інвентар, які 

використовують в цеху, їх призначення та вимоги до розміщення. Кількісний та 

кваліфікаційний склад працівників. 

Кулінарний цех. Призначення, розміщення, режим роботи, потужність 

кулінарних цехів. Технологічні лінії та ділянки, їх обладнання. Порядок 

формування виробничої програми цеху, її документальне оформлення. 

Організація робочих місць з виготовлення кулінарних виробів із різних видів 

сировини. 

Організація роботи кондитерського цеху. Призначення, потужність, 

розміщення та режим роботи кондитерського цеху. Фактори, які впливають на 

формування виробничої програми цеху та складу (кількості) виробничих 

приміщень цеху. Специфіка організації робочих місць в кондитерському цеху 

(кожному відділенні) з урахуванням різних видів тіста. Вимоги до організації 

робочих місць з оздоблення кондитерських виробів. Обладнання, посуд та 

інвентар, які використовуються в цеху. Кількісний та кваліфікаційний склад 

працівників. 

Цех доробки напівфабрикатів та обробки зелені. Характеристика цеху в 

закладах різної потужності. Вимоги до організації робочих місць з доробки 

напівфабрикатів, що надходять від заготівельних підприємств. Специфіка 

організації робочих місць по обробці зелені. Кваліфікаційний склад працівників 

цеху. Приблизний план цеху з розміщенням обладнання в ньому. 

Гарячий цех. Призначення цеху, асортимент продукції, режим його 

роботи, розташування та взаємозв’язок з іншими приміщеннями закладу. 

Вимоги до організації технологічного процесу в цеху. Порядок формування 

виробничої програми та організація її виконання. Фактори, які впливають на 

кількість відділень та робочих місць в цеху, їх оснащення. Специфіка роботи 
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різних відділень цеху. Характеристика та переваги використання секційного 

модульного обладнання в цеху. Посуд, пристосування та інвентар, які 

використовують в цеху. Кількісний та кваліфікаційний склад працівників. 

Холодний цех. Загальна характеристика цеху підприємств різного типу, 

класу та специфіки. Режим роботи цеху, розміщення та взаємозв’язок з іншими 

приміщеннями підприємства. Виробнича програма та кількість робочих місць у 

холодному цеху, їх характеристика. Вимоги до організації робочих місць у 

цеху, їх оснащення, особливості підбору працівників для роботи в цеху та 

створення мікроклімату з метою поліпшення умов праці та якості закусок, страв 

та напоїв, що виготовляються. Специфіка організації комбінованих робочих 

місць. Кількісний та кваліфікаційний склад працівників. 

 

2.5 Організація роботи допоміжних приміщень. 

Організація роботи експедиційної. Класифікація допоміжних приміщень. 

Фактори, що впливають на їх кількість, потужність, розміщення та режим 

роботи. Призначення, оснащення, режим роботи та склад приміщень 

експедиційної. Документація, яка використовується в експедиції та вимоги 

донеї. 

Організація роботи приміщення для нарізання хліба. Фактори, які 

впливають на розміщення приміщення для нарізання хліба, його оснащення. 

Вимоги до організації робочих місць. Обладнання та інвентар, які 

використовуються, їх вплив на продуктивність праці працівників, дотримання 

санітарно-гігієнічних вимог та техніки безпеки. 

Організація роботи мийної кухонного посуду. Характеристика приміщень 

для миття кухонного посуду, їх розміщення, зв'язок з виробничими 

приміщеннями. Вимоги до організації робочих місць мийників посуду. 

Оснащення приміщень. 

Організація роботи роздавалень в різних типах закладів ресторанного 

господарства. 

Типи роздавалень, їх призначення, оснащення, розміщення, режим 

роботи. Взаємозв’язок роздавалень з іншими приміщеннями, його вплив на 

ритмічність роботи роздавальні. Вимоги до організації робочих місць в різних 

типах закладів ресторанного господарства. Організація роботи роздавальниць. 

Особливості роботи роздавалень в ресторані. 

 

2.6 Характеристика торговельної групи приміщень закладів ресторанного 

господарства. 

Види торговельних приміщень, їх призначення, вимоги до розташування, 

взаємозв’язку з виробничими та іншими приміщеннями. Основні напрями та 

тенденції в рішенні сучасного інтер’єру закладів ресторанного господарства. 

Засоби архітектурно-художньої виразності інтер’єру. 

Меблі торгівельних приміщень, сучасні вимоги до них та варіанти 

розміщення в залі. 

 

2.7 Характеристика столового посуду, наборів та столової білизни. 
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Характеристика предметів сервірування столу, їх види; матеріали, які 

використовують для виготовлення предметів сервірування столу. 

Характеристика посуду із фаянсу, порцеляни, кераміки. Асортимент посуду зі 

скла та кришталю, його призначення та застосування. Металевий посуд, його 

види, особливості догляду за ним. Посуд одноразового використання та із 

пластмаси, його переваги, недоліки, ефективність, доцільність використання. 

Столові прилади основні та додаткові, їх призначення, вимоги до форми, 

оздоблення. Столова білизна, види, призначення, вимоги до розмірів, 

оздоблення та тканини, з якої її виготовляють. 

 

2.8 Підготовка торговельних приміщень та обслуговуючого персоналу до 

обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства. 

Прибирання приміщень. Розставлення меблів. Підготовка столового 

посуду, наборів, столової білизни. Основні правила та вимоги до різних видів 

сервірування. Основні правила та вимоги до попереднього сервірування столу. 

Основні прийоми складання серветок. 

 

2.9 Характеристика видів, методів та форм обслуговування споживачів в 

закладах ресторанного господарства різних типів та класів. 

Види, методи та форми обслуговування в закладах ресторанного 

господарства. Особливості обслуговування споживачів за допомогою 

офіціантів, барменів у закладах різних типів, класів, потужностей та форм 

власності. Характеристика структури процесу обслуговування споживачів в 

різних типах закладів ресторанного господарства. 

 

2.10 Організація обслуговування бенкетів і прийомів. 

Класифікація бенкетів і прийомів. Підготовка до проведення бенкетів. 

Організація бенкету з повним обслуговуванням офіціантами. Організація 

бенкету за столом з частковим обслуговуванням офіціантами. Організація 

бенкету-фуршету. Організація бенкету-чаю та бенкету-кави. 

 

2.11 Основи наукової організації праці. 

Організація робочих місць з урахуванням НОП та досягнень НТП у 

закладах різної потужності. Режим роботи виробництва та заходи щодо 

доцільного використання робочого часу працівниками закладу. Характеристика 

графіків виходу на роботу, їх відмінні особливості, недоліки, переваги та 

порядок розробки.  

  

 

3. УСТАТКУВАННЯ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО 

ГОСПОДАРСТВА 

 

3.1 Вступ. Класифікація устаткування закладів ресторанного 

господарства. 

Мета, завдання, структура та зміст дисципліни. Зв’язок її з іншими 
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дисциплінами. Поняття та призначення устаткування закладів ресторанного 

господарства. Вимоги, які надаються до устаткування закладів ресторанного 

господарства. 

Класифікація та основні технічні характеристики устаткування закладів 

ресторанного господарства. Використання вітчизняного та іноземного 

устаткування закладів ресторанного господарства, переваги та недоліки. 

Принципи оснащення закладів готельно-ресторанного господарства. 

 

3.2 Універсальні кухонні машини та сортувально-калібрувальне 

устаткування. 

Поняття про технологічну машину. Класифікація та маркування 

механічного устаткування. Принцип розрахунку основних технічних 

характеристик устаткування (продуктивність та потужність), їх види. Вимоги, 

що ставляться до машин закладів ресторанного господарства. 

Класифікація універсальних кухонних машин, особливості їх 

комплектації, технологічні можливості та технічні характеристики 

універсальних кухонних машин загального призначення. Правила експлуатації 

та правила безпеки під час роботи на УКМ. 

Особливості універсальних кухонних машин закордонного виробництва. 

Сутність процесів сортування, просіювання. Види просіювачів, їхнє 

призначення, основні елементи, правила експлуатації, продуктивність 

просіювачів. Фактори, які впливають на якість просіювання. 

 

3.3 Мийне та очищувальне устаткування. 

Сутність процесу миття овочів. Конструктивні особливості овочемийних 

машин, загальні правила експлуатації. Сутність процесу миття посуду. 

Класифікація посудомийних машин. 

Особливості будови та роботи посудомийних машин періодичної та 

безперервної дії, їх правила експлуатації. Принцип розрахунку теоретичної 

продуктивності та потужності. 

Технічні характеристики посудомийних машин різних видів, галузь їх 

використання. Особливості посудомийних машин закордонного виробництва. 

Класифікація способів очищення, їх переваги та недоліки, галузь 

використання. Конструктивні особливості картоплеочищувальних машин 

періодичної та безперервної дії, принцип їх роботи та правила експлуатації. 

Принцип розрахунку теоретичної продуктивності та потужності машин 

періодичної та безперервної дії. Принцип роботи та правила експлуатації 

рибочисток. 

 

3.4 Подрібнювальне та різальне устаткування. 

Технологічні вимоги для подрібнених продуктів, класифікація машин та 

механізмів для подрібнення, правила експлуатації та техніки безпеки. 

Класифікація машин для отримання пюреподібних продуктів в залежності від 

способу їх обробки. 

Особливості будови, правила експлуатації та галузі застосування машин 
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для тонкого подрібнення варених продуктів. Класифікація різального 

устаткування. Різальні інструменти, їх характеристика, застосування. Вимоги, 

що ставляться до нарізання плодів та овочів. Конструктивні особливості 

дискових, роторних, пуансонних та комбінованих овочерізальних машин. 

Правила експлуатації овочерізальних машин різних видів. Переваги та недоліки 

різних овочерізальних машин. 

Класифікація машин для подрібнення м’ясних та рибних продуктів. 

Сфера технологічного використання м’ясорубок. Технічні характеристики 

м’ясорубок різних видів, їх технологічні можливості, конструктивні 

особливості, правила експлуатації та техніки безпеки. Перегляд конструкцій 

м’ясорубок закордонного виробництва, їх особливості. 

Призначення м’ясорозпушувачів, галузь використання, правила 

експлуатації, технічні характеристики. 

Конструктивні особливості хліборізальних машин різних видів, їх робота, 

правила експлуатації та технічні характеристики. Особливості хліборізальних 

машин закордонного виробництва. Перегляд конструкцій машин  

закордонноговиробництва для нарізування гастрономічних продуктів. 

 

3.5 Устаткування для перемішування, замішування та дозувально-

формувальне устаткування. 

Галузь використання та класифікація машин для перемішування. 

Конструктивні особливості фаршмішалок з різними робочими органами, їх 

переваги та недоліки. Правила експлуатації, конструктивні особливості 

тістомісильних машин різних видів, правила їх експлуатації та техніки безпеки. 

Класифікація збивальних машин. Особливості конструкцій збивальних 

машин різних типів, робота, правила експлуатації. Перегляд конструкцій 

збивальних машин закордонного виробництва, їх особливості та технологічне 

призначення. 

Сутність процесів дозування та формування. Класифікація за 

функціональним призначенням дозувально-формувального устаткування. 

Призначення котлетоформувальної машини, будова, правила експлуатації та 

техніки безпеки. 

Призначення, номенклатура, особливості конструкцій 

тісторозкочувальних машин, правила експлуатації, перегляд сучасних 

конструкцій. 

Призначення, будова і принцип дії маринаторів, машин для формування 

піци, для приготування пасти, отримання соків. 

 

3.6 Стравоварильне та водогрійне устаткування. Кавові станції. 

Класифікація, індексація, уніфікація теплових апаратів. Вимоги до 

теплових апаратів – експлуатаційні, конструктивні, охорони праці, економічні. 

Режимні характеристики процесу варіння, середовище, в якому 

відбувається процес, номенклатура стравоварильного устаткування. 

Технологічне призначення, класифікація за способом обігріву, за об’ємом 

варильної судини котлів електричних. Основні елементи, арматура, правила 
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експлуатації, основні теплотехнічні та експлуатаційні показники дії. 

Автоклави. Пароварильні шафи. Особливості конструкції, правила 

експлуатації. 

Призначення, номенклатура, особливості конструкцій, правила 

експлуатації та техніки безпеки котлів газових, парових, твердопаливних. 

Огляд сучасних конструкцій. Техніко-економічні показники роботи. 

Будова і принцип дії рисоварок, апаратів для варіння борошняних 

виробів. Класифікація кип’ятильників за енергоносієм, конструктивними 

особливостями. Основні елементи кип’ятильників та їх призначення, принцип 

роботи кип’ятильників безперервної дії, основні техніко-економічні показники 

роботи. Призначення, класифікація водонагрівачів, конструктивні особливості, 

техніко-експлуатаційні показники роботи водонагрівачів. 

Призначення, класифікація кавоварок. Апарати для приготування кави 

посхідному, апарати гейзерного типу, експрес-кавоварки. Перелік та 

особливості конструкцій кавоварок закордонного виробництва. Апарати для 

приготування шоколаду. 

 

3.7 Жарильно-пекарське устаткування. Пароконвектомати. 

Класифікація процесів жаріння, випікання. Класифікація 

жарильнопекарського устаткування за способом дії, за способом обігріву, за 

призначенням.  

Плити, сковороди, фритюрниці. Призначення, класифікація, 

конструктивні особливості, правила експлуатації, основні техніко-економічні та 

експлуатаційні показники роботи. 

Призначення, конструктивні особливості жарильно-пекарських шаф, 

печей. Основні правила експлуатації апаратів. 

Конвектомати, пароконвектомати, призначення, перегляд конструкцій 

апаратів вітчизняного і закордонного виробництва. 

Призначення, класифікація ІЧ-апаратів. Грилі, шашличні печі, тостери, 

ростери, конструктивні особливості, правила експлуатації, перегляд 

конструкцій закордонного виробництва. Режими та особливості теплової 

обробки харчових продуктів у НВЧ – полі. Призначення, класифікація апаратів 

з діелектричним нагрівом, правила експлуатації. 

 

3.8 Устаткування для шведського столу та кейтерингу. 

Допоміжне устаткування. Призначення, конструктивні особливості салат-

барів, що охолоджуються. Правила експлуатації. Перегляд конструкцій буфетів, 

що охолоджуються. 

Марміти та чефери. Класифікація, призначення, правила експлуатації, 

перегляд конструкцій. 

Особливості конструкцій рибних прилавків, робота, правила експлуатації. 

Сучасне устаткування для кейтерінгу. Вимоги до меблів і устаткування, 

що використовується при кейтерінговому обслуговуванні. 

Гастроємності. Термоконтейнери та термобокси, теплові шафи. 

Призначення, правила експлуатації, перегляд конструкцій. Пересувні візки. 
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Диспенсери. Призначення допоміжного устаткування. Класифікація, 

технологічні вимоги. 

 

3.9 Ваговимірювальне, контрольно-касове устаткування. 

Призначення ваговимірювального устаткування. Класифікація та 

принцип дії вагів різних типів: важільних, електронних. Вимоги, що ставляться 

до ваговимірювального устаткування: метрологічні, експлуатаційні, 

санітарногігієнічні. 

Призначення реєстраторів розрахункових операцій, їх місце в організації 

роботи закладів готельно-ресторанного господарства. Реєстратори 

розрахункових операцій, класифікація. 

 

3.10 Підйомно-транспортне устаткування.  

Технологічні автомати та механізовані лінії. Призначення підйомно-

транспортного устаткування та його класифікація. 

Основні елементи машин та механізмів, характеристики та правила 

експлуатації. Призначення технологічних автоматів та їх функціональні вузли: 

дозуючі, формуючі, транспортуючі та ін. Пончиковий та пиріжковий автомати, 

машини для виготовлення оладків, млинців з начинкою, м’ясних 

напівфабрикатів. 

Правила експлуатації технологічних автоматів. Класифікація ліній для 

організації обслуговування споживачів. 

Значення торговельних автоматів для автоматизації торговельних 

операцій у закладах ресторанного господарства. Класифікація торговельних 

автоматів. Основні функціональні вузли торговельних автоматів та їх 

призначення. 

 

3.11 Холодильне устаткування. 

Історія розвитку вітчизняної та закордонної холодильної техніки. 

Класифікація холодильного устаткування: за режимом, виконанням, 

конструктивним рішенням. Холодильні шафи, прилавки, вітрини, столи, 

складальні холодильні камери. Апарати для охолодження соків, одержання 

м’якого морозива, гранітори, льодогенератори для приготування харчового 

льоду. Класифікація, принцип дії, основні технічні характеристики та правила 

експлуатації. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ, СТРУКТУРА ОЦІНКИ  

І ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ВСТУПНИКІВ 

 

1 Тестування триває 1 годину (60 хвилин).  

 

2 Білет письмового тестування з фахових дисциплін складається з 50 

закритих тестових завдань. Вступнику потрібно обрати лише одну правильну 

(найбільш повну) відповідь. 

 

3 Якщо відповідь на тест надана правильно, то виставляється 

максимальний бал (4 бали). 

 

4 Якщо відповідь на тестові завдання є неправильною, то виставляється 0 

балів. 

 

5 Максимальна сума балів, яку може набрати абітурієнт, складає 200. 

 

6 Мінімальна сума балів з випробування дорівнює 100. 

 

7 Факт ознайомлення вступника з правилами проведення тестування та 

інструкцією засвідчується його особистим підписом на обкладинці бланку тестових 

завдань. Будь-які позначки на бланку тестових завдань, які можуть дешифрувати 

роботу вступникові робити суворо заборонено. 
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