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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену розроблена 
відповідно до освітньої програми підготовки бакалаврів галузі знань 01 
Освіта/Педагогіка спеціальності 015.16 Професійна освіта (Сфера 
обслуговування). 

Метою комплексного кваліфікаційного екзамену є визначення рівня 
готовності здобувачів вищої освіти до організації навчального процесу з 
підготовки майбутніх фахівців сфери обслуговування у закладах професійно-

технічної та вищої освіти. 
Основними очікуваними результатами комплексного кваліфікаційного 

екзамену є визначення рівня: 
– здатності до використання форм, методів і засобів у процесі 

підготовки фахівців сфери послуг; 
– сформованості вмінь розробляти і проводити лекції та лабораторно-

практичні роботи, готувати мультимедійне забезпечення для організації занять 
у закладах професійно-технічної та вищої освіти; 

– здатності до організації діяльності підприємств сфери послуг; 
– сформованості комплексу знань ч вмінь щодо класифікації 

підприємств сфери послуг, організації основних та додаткових послуг у 
готельно-ресторанних підприємствах; 

– володіння основними поняттями, термінами в області економіки 
підприємства сфери обслуговування; 

– володіння знанням з класифікації та структури оборотних коштів 
підприємства; вимогами до персоналу підприємства; методами мотивації 
персоналу; 

– здатності до визначення амортизаційних відрахувань; розрахунку 
аналізу показників ефективного використання оборотних коштів готельно-

ресторанного підприємства; розрахунку витрат підприємства, собівартості 
продукції або послуги чистого прибутку підприємств сфери послуг; 

– володіння методами технологій виготовлення продукції підприємств 
сфери послуг (тканин, скляного, керамічного та дерев’яного посуду). 

Екзамен передбачає відповіді здобувача вищої освіти на завдання двох 
видів: 

1) теоретичного характеру, що передбачають використання знань при 
відтворенні матеріалу програми; 

2) творчого характеру, що вимагає використання вмінь вирішення 

практично орієнтованого завдання. 

Іспит проводиться в усній формі. 



4 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ  
КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ 

 

Методика професійного навчання 

Структура і зміст вищої освіти України. Поняття професійної, 
професійно-технічної та професійно-педагогічної освіти. Рівні та ступені вищої 
освіти. Принципи професійної освіти та професійного навчання. 

Управління навчальним процесом у закладах професійно-технічної та 
вищої освіти. Нормативно-правова база організації навчального процесу в 
закладах професійно-технічної та вищої освіти. 

Суть процесу навчання та його особливості у закладах професійно-

технічної та вищої освіти. Функції процесу навчання. Структура та основні 
компоненти педагогічного процесу. 

Сутність та специфіка педагогічної діяльності. Робочий час науково-

педагогічного працівника. Структура діяльності педагога в навчальному 
процесі. Модель якостей викладача закладу вищої та професійно-технічної 
освіти.  

Державній освітній стандарт. Система стандартів вищої освіти.  Галузеві 
стандарти вищої та професійно-технічної освіти. Освітня програма. 

Умови планування та графік навчального процесу у закладах професійно-

технічної та вищої освіти. Учасники навчального процесу. Науково-педагогічні, 
наукові, педагогічні працівники закладів професійно-технічної та вищої освіти 
Навчальне навантаження студента. 

Форми навчання та організації навчального процесу у закладах 
професійно-технічної та вищої освіти. Основні види навчальних занять у 
закладах професійно-технічної та вищої освіти (лекція, практичне заняття, 
лабораторно-практичне заняття, семінарське заняття). 

Індивідуальні заняття та завдання, контроль їх виконання. Організація 
самостійної роботи студентів у закладах професійно-технічної та вищої освіти. 
Організація практичної підготовки студентів у закладах професійно-технічної 
та вищої освіти. Контрольні заходи та їх організація у закладах професійно-

технічної та вищої освіти. 
 

Організація діяльності підприємств сфери послуг 

Характеристика основних типів засобів розміщення. Рівень комфорту. 

Характеристика підприємств готельного господарства для відпочинку. Загальні 
поняття про готельні послуги. Сучасний підхід до класифікації підприємств 
готельного господарства: система зірок, система категорій, бальна індійська 
система. Класифікація підприємств готельного господарства України. 
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Загальні особливості виробничо-торговельної діяльності підприємств 
ресторанного господарства та їх класифікація. Характеристика  основних типів 
підприємства ресторанного господарства: їдальня, ресторан, бар, кафе, 
закусочна. Підприємства швидкого обслуговування (ПШО), їх спеціалізація та 
характеристика. 

Функціональна організація  приміщень у готельних господарства. Блоки 
приміщень: вестибюльної групи; блок житлової групи приміщень;  блок 
адміністративної групи приміщень; блок приміщень харчування; блок 
підсобних і господарських приміщень; блок приміщень культурно-масового 
призначення; блок приміщень спортивно-рекреаційного обслуговування. 
Організація приміщень житлової групи. Організація нежитлових груп 
приміщень. Устаткування залів, сучасні вимоги до меблів. 

Порядок оформлення туристів, туристичних груп та іноземців в готелі. 
Підготовка номерного фонду до поселення мешканців. Види послуг, що надає 
персонал мешканцям на поверсі технологія їх надання. Організація виїзду 
мешканців. Порядок збереження і повернення забутих мешканцями речей.  

Культура обслуговування в готельному господарстві. Поняття культури 
та якості обслуговування. Етикет і культура спілкування. Організація контролю 
якості обслуговування. 

Призначення, компонування складських приміщень. Організація 
зберігання продуктів. Режим і способи зберігання. Організація тарного 
господарства. Призначення і класифікація тари.  

Виробнича інфраструктура підприємств сфери послуг. Взаємозв’язок 
виробничих цехів з іншими групами приміщень. Основні вимоги до створення 
оптимальних умов праці. Вимоги до організації робочих місць. 

Дозвілля. Характеристика основних типів підприємств дозвілля. Ігорний 
бізнес як сегмент індустрії дозвілля. Роль анімації в роботі готельного-

ресторанного комплексу. 

 

Економіка підприємства 

Класифікація підприємств за різними ознаками. Нормативно-правові 
акти, які регулюють діяльність підприємства сфери обслуговування. Порядок 
створення та реєстрації підприємств. Характеристика організаційно-правових 
форм об’єднань підприємств.  
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Сутність та значення основних фондів підприємств готельно-ресторанної 
галузі. Класифікація основних фондів. Фактори, що визначають обсяг і 
структуру основних фондів в готельному та ресторанному господарстві. 
Показники ефективності використання основних фондів в готельному та 
ресторанному господарстві. Поняття амортизації і види зносу основних фондів.  

Економічна сутність та склад оборотних коштів готельного господарства. 
Класифікація оборотних коштів і джерел їх формування. Фактори впливу на 
обсяг і структуру оборотних коштів. Схема кругообігу оборотних коштів на 
підприємстві. Управління оборотними коштами в умовах розвинених ринкових 
відносин. Аналіз оборотних коштів готельного підприємства. Аналіз оборотних 
коштів ресторанного підприємства. Показники ефективності використання 
оборотних коштів 

Сутність персоналу підприємств готельно-ресторанної сфери та його 
характеристика. Чисельність і склад працівників підприємств готельно-

ресторанного бізнесу та показники, що їх характеризують. Управління 
персоналом підприємства сфери послуг. Основні напрями в формуванні 
персоналу підприємства сфери обслуговування. Продуктивність та 
ефективність праці на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу. Персонал 
як чинник забезпечення якості готельних послуг. Сутність та функції оплати 
праці. Заробітна плата як економічна категорія і як економічний показник в 
діяльності підприємств. Номінальна і реальна заробітна плата. Принципи 
оплати праці працівників в ринкових умовах. Організація заробітної плати. 
Форми і системи заробітної плати, що застосовуються в готельному 
господарстві. Форми і системи оплати праці на підприємствах ресторанного 
бізнесу. Фонд оплати праці та його склад. Поняття фонду заробітної плати 
працівників підприємств готельно-ресторанного господарства.  

Сутність і визначення витрат підприємства готельної галузі. Собівартість 
послуг підприємств готельного бізнесу, її поняття, склад і розрахунок. 
Калькулювання собівартості продукції. Функції та види цін. Ціноутворення в 
готельному господарстві.  

Показники ефективності готельно-ресторанного господарства. Значення 
прибутку в умовах ринкової економіки. Класифікація видів прибутку 
готельного та ресторанного підприємств, джерела їх формування. Розподіл та 
використання прибутку у готельних та ресторанних підприємствах. Аналіз 
прибутку та рентабельності.  

 

Технологія продукції підприємств сфери послуг 

Економічна сутність та особливості послугяктовару. Роль сфери послуг в 
економічній системі країни.Поняття і сутність послуги. Особливості послуги як 
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специфічного виду товару.Підприємства сфери послуг як соціально-економічна 
система. 

Класифікація та систематизація послуг. Загальна характеристика 
основних видів послуг: торговельні послуги, побутові послуги, соціально-

культурні послуги, житлово-комунальні послуги, транспортні послуги, послуги 
зв’язку, інформаційно-консультативні, ліцензійні та фінансові послуги. Суть, 
зміст та особливості Державного класифікатора продукції та послуг. Основні 
завдання ДКПП. Загальна структура цифрових кодів для утворення 
класифікаційних угрупувань. Зміст типового договору про надання послуг. 

Теоретичні засади функціонування ринку послуг. Особливості ринку 
послуг. Основні функції ринку послуг. Інфраструктура ринку послуг. Сучасний 
стан та перспективи розвитку ринку послуг України. 

Класифікація волокон. Характеристика видів натуральних волокон. 
Характеристика видів хімічних волокон. Технологія виготовлення натуральних 
тканин (бавовняних, лляних, шовкових). Технологія виготовлення штучних та 
синтетичних тканин (капрон, лавсан, нітрон, спандекс). 

Види рушників.Типи пряжі і плетіння рушникової тканини. Особливості 
рушників, що використовуються в готельному господарстві. Переваги 
білосніжних махрових рушників для готелів. Особливості готельних халатів. 
Технологія прибирання номерів в готельному комплексі. 

Властивості тканин, які використовують в ресторанному господарстві. 
Види та характеристика столової білизни в ресторанному господарстві 
(скатертини, серветки, наперони, фуршетні «спідниці», ручники, рушники, 
осіборі). Особливості догляду за столовою білизною. Декоративні елементи 
необхідні для оснащення ресторанного комплексу. 

Основні види тканин, що використовуються в готельному господарстві 
для пошиття постільної білизни.  Догляд за постільною білизною. Розміри 
постільної білизни для готельного господарства. Маркування постільної 
білизни українських та іноземних виробників.  

Види матраців, які використовують в готельному господарстві. 
Особливості висоти матраців в готельному фонді. Види наповнювачів для 
подушок. Особливості подушок які використовують в готелях. Ковдри для 
номерного фонду готелю. 

Дерев'яний посуд у ХХІ столітті. Переваги та недоліки дерев'яного 
посуду. Дерев'яний посуд у ресторанній справі. Види дерев’яного посуду. 
Стилі, в яких можливе використання дерев'яного посуду. Поєднання 
дерев’яного посуду з іншими матеріалами. Вимоги до дерев’яного посуду. 
Тонкощі догляду за дерев’яним виробом.  
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Технологія виготовлення виробів із скла. Технологія виготовлення 
кольорового скляного посуду. Особливості виготовлення кришталевого посуду. 
Види оброблення кришталю. Характеристика та призначення скляного та 
кришталевого посуду в ресторанному господарстві. 

Тонкощі технології виготовлення порцелянових виробів. Особливості 
порцелянового посуду. Технологія виготовлення фаянсового посуду та його 
характеристика. Технологія виготовлення керамічних виробів. Характеристика 
керамічного посуду та особливості його застосування. 

Технології виробництва пластмас, способи декорування, дефекти. 
Технологія виготовлення пластикового посуду. Найпоширеніші полімерні 
матеріали, що використовуються в харчовій промисловості і ресторанному 
господарстві. Характеристика пластикового посуду. 

Види косметики. Основні аспекти технологічного процесу. Хімічний 
склад косметики. Креми косметичні. Загальна характеристика. Загальні вимоги 
до рецептури, основні принципи технології. Косметичні засоби для догляду за 
порожниною рота та зубами. Зубні пасти. Зубні порошки. Зубні еліксири. 

Види миючих засобів. Технологія виготовлення миючих засобів.  
Характеристика миючих засобів для готелів. Характеристика миючих засобів 
для ресторанів. Показники якості та контролю миючих засобів. Технологія 
виготовлення мила. 

Види банківських послуг для юридичних осіб (підприємств готельно-

ресторанного сектору). Вивчення правил надання банківських послуг при 
відкритті поточного рахунку, отриманні кредиту та розміщенні депозиту. 
Ознайомлення з окремими банківськими документами: заява про відкриття 
рахунку; анкета корпоративного клієнта із зразками підписів уповноважених 
осіб; заява про розрахунково-касове обслуговування підприємства з видачі 
заробітної плати з використанням платіжних карток; кредитний договір; 
депозитний договір. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  
 

Критерії оцінювання рівня компетенцій 

Оцінка Рівні прояву критеріїв 

 

90-100 

(відмінно) 
 

Студент має глибокі міцні і системні знання 
теоретичного матеріалу, може чітко сформулювати основні 
теоретичні положення. Використовуючи ці положення, 
вільно володіє понятійним апаратом, знає основні проблеми 
галузі, її мету та завдання. Вміє застосовувати здобуті 
теоретичні знання у всіх видах діяльності. 
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85-89 

(добре) 

Студент має міцні ґрунтовні знання, виконує завдання 

без помилок, але може допустити неточності в 
формулюванні термінів чи понять. 

75-84 

(добре) 

Студент знає програмний матеріал повністю, має 
практичні навички в оволодінні матеріалом, може 
виконувати завдання з деякими несуттєвими помилками. 

65-74 

(задовільно) 

Студент знає основні теми, має уявлення про 
підготовку фахівців сфери обслуговування в закладах 
професійно-технічної освіти, але його знання носять 
загальний характер, тому допускає помилки, які може 
усунути з допомогою викладача. 

 

60-64 

(задовільно) 
 

Замість чіткого термінологічного визначення студент 
пояснює теоретичний матеріал на побутовому рівні. Має 
прогалини в знаннях теоретичного матеріалу навчальної 
дисципліни та практичних вміннях з виконання та 
оформлення завдань. 

 

35-59 

(незадовільно) 
 

Студент має фрагментарні знання. Не володіє 
основними положеннями програми кваліфікаційного 
екзамену, оскільки понятійний апарат не сформований. Мова 
невиразна, обмежена, словниковий запас не дає змогу вільно 
орієнтуватись  та викладати матеріал. Практичні навички 
виконання завдань на рівні розпізнавання. 

1-34 

(незадовільно) 

Студент повністю не знає програмного матеріалу, не 
володіє теоретичним матеріалом, не виконує практичних 
завдань. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

(для екзамену)  

90 – 100 А відмінно   

85-89 В 
добре  

75-84 С 

64-74 D 
задовільно  

60-64 Е  

35-59 FX 

незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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