ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
із спеціальності 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення»
для випускників професійно-технічних училищ
(професії «Оператор комп’ютерного набору»)
ЗМІСТ
ВСТУП
1 Мета та завдання вступних фахових випробувань. Перелік дисциплін, що
виносяться на вступне фахове випробування.
2 Порядок проведення вступного фахового випробування.
3 Перелік тем та питань з дисциплін, що виносяться на вступне фахове
випробування.
4 Критерії оцінювання тестових завдань.
Рекомендована література для підготовки до фахового випробування.
ВСТУП
Відповідно до закону України „Про вищу освіту” підготовка молодших
спеціалістів здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями (ступеневою
освітою) згідно з освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ).
Молодший спеціаліст - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти
особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула неповну вищу
освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для здійснення виробничих
функцій певного рівня професійної діяльності, що передбачені для
первинних посад у певному виді економічної діяльності.
Молодший спеціаліст повинен поєднувати широку фундаментальну,
професійну та практичну підготовку, вміти на практиці застосовувати
отримані знання.
МЕТА
ТА
ЗАВДАННЯ
ВСТУПНИХ
ФАХОВИХ
ВИПРОБУВАНЬ. ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА
ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ
Мета фахових вступних випробувань - встановлення фактичної
відповідності рівня освітньо-професійної підготовки «кваліфікованого
робітника» критеріям підготовки молодший спеціаліста за спеціальністю
5.05010301 «Розробка програмного забезпечення».
Завданням вступних фахових випробувань є оцінка рівня фахової
підготовки «кваліфікованого робітника», виявлення глибини теоретичних
знань, практичних вмінь і навичок та можливості застосування набутих знань
при складанні фахового випробування.
Перелік дисциплін, що виносяться на фахове випробування на здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня - молодший спеціаліст за спеціальністю
5.05010301 «Розробка програмного забезпечення»:
1) інформатика та КТ,
2) програмування.
1.

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕННЯ
ВСТУПНОГО
ФАХОВОГО
ВИПРОБУВАННЯ
Для вступників, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень
«кваліфікований робітник» вступні фахові випробування проводяться у
письмовій формі співбесіди (тестування) за фахом, не менше ніж двома
членами комісії. Результати фахового випробування оголошуються у день
іспиту.
2.

3. ПЕРЕЛІК ТЕМ ТА ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ

НА ВСТУПНЕ ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ
ДИСЦИПЛІНА : «Інформатика та КТ».
Навчальна програма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів
акредитації, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі
базової загальної середньої освіти.
ТЕМА: Основні поняття інформатики
Інформаційні процеси. Інформаційні технології. Носії інформації.
Кодування інформації. Загальні відомості про системи числення. Система.
Інформаційна система. Комп’ютер, як інформаційна система. Сфери
використання. Архітектура ЕОМ. Апаратна складова комп’ютера. Основні
функції та характеристики апаратних складових: мікропроцесор, пам'ять,
пристрої введення - виведення, запам‘ятовуючі пристрої, зовнішні
накопичувачі, комунікаційне обладнання, периферійні пристрої.
ТЕМА: Системне програмне забезпечення. Файлова система
Інформаційна
складова
інформаційної
системи.
Програмне
забезпечення. Операційні системи, призначення. Класифікація операційних
систем. Основні функції. Інтерфейс. Організація і представлення даних.
Файл. Файлова система. Ім‘я файлу, шлях до файлів. Властивості файлів.
Прикладне програмне забезпечення.
ТЕМА: Операційна система Windows
Віконний, графічний інтерфейс. Робота з вікнами. Структура вікон
Windows. Робочий стіл. Панель задач. Технологічні механізми Windows.
Буфер обміну. Система меню. Стандартні додатки Windows. 0б‘єкти
Windows. Папки. Документи. Додатки, Ярлики. Створення файлів. Дії
визначені над об‘єктами Windows. Пошук об‘єктів. Властивості об‘єктів.
Використання довідкової системи. Програми навігатори. Призначення та
можливості. Мій ГІК. Провідник. Файлові менеджери.
ТЕМА: Сервісне програмне забезпечення.
Програми обслуговування дисків. Поняття архівації файлів. Програми
архівування файлів. Комп’ютері віруси та їх класифікація. Типи
антивірусних програм. Антивірусна безпека комп’ютера. Програми
обслуговування дисків.
ТЕМА: Текстовий процесор MS Word
Призначення, можливості. Настроювання середовища користувача
текстового процесора. Поняття про шаблон документа; створення документа
за допомогою майстра. Фрагменти тексту дії з ними. Форматування символів,

абзаців, документів. Створення нумерованих і маркованих списків.
Вставлення зображень у текстовий документ і настроювання їхніх
властивостей. Таблиці в текстових документах. Використання стилів, поняття
про схему документа. Перегляд документа в різних режимах. Автоматичне
створення змісту документа. Правила стильового оформлення документів
різних типів. Настроювання параметрів сторінок. Створення колонтитулів.
Друк документа.
ТЕМА: Комп’ютерні презентації
Поняття презентації та комп’ютерної презентації, їх призначення.
Поняття про слайдові та потокові презентації. Огляд програмних і технічних
засобів, призначених для створення і демонстрації презентацій. Створення
презентації за допомогою майстра автовмісту та шаблонів оформлення,
створення пустої презентації, а також однієї презентації на базі іншої.
Відкриття презентації та збереження її в різних форматах. Створення
текстових написів і вставлення графічних зображень на слайдах презентації.
Принципи стильового оформлення презентацій. Основні принципи дизайну
слайдів. Додавання анімаційних ефектів до об’єктів слайда. Рух об’єктів за
заданими траєкторіями. Анімаційні ефекти зміни слайдів. Використання
гіперпосилань та кнопок дій. Демонстрація презентації у різних програмних
середовищах. Керування показом презентації, настроювання його часових
параметрів.
ТЕМА: Служби Інтернету
Принципи функціонування електронної пошти. Огляд програм для
роботи з електронною поштою. Робота з електронною поштою через вебінтерфейс: реєстрація поштової скриньки, надсилання, отримання й
перенаправлення повідомлень, навігація папками, видалення повідомлень,
вкладання файлів. Робота з поштовим клієнтом: керування обліковими
записами, надсилання, отримання й перенаправлення повідомлень,
використання шаблонів повідомлень, розміщення повідомлень у папках,
видалення повідомлень. Перегляд атрибутів повідомлень, вкладання файлів,
використання адресної книги, списків розсилки, довідкової системи.
Створення власних шаблонів листів. Етикет електронного листування
ТЕМА: Електронні таблиці. Табличний процесор NS Excel
Запуск табличного процесора, відкриття й збереження документа.
Огляд інтерфейсу табличного процесора. Поняття про книги, аркуші, рядки,
стовпці, клітинки. Навігація аркушем і книгою; виділення елементів книги й
аркушу. Введення даних до клітинок і редагування їх вмісту. Копіювання,
переміщення й видалення даних. Автозаповнення. Форматування даних,
клітинок і діапазонів клітинок. Використання найпростіших формул.
Абсолютні, відносні та мішані посилання на клітинки і діапазони клітинок.
Посилання на клітинки інших аркушів та інших книг. Копіювання формул та
модифікація посилань під час копіювання. Створення діаграм. Сортування та
фільтрація даних. Створення електронних форм.
ТЕМА: Бази даних
Поняття моделі даних, бази даних. Поняття й призначення систем

керування базами даних. Огляд реляційної моделі даних. Модель «сутність зв’язок». Поняття відношення, атрибута, ключа, зв’язку. Класифікація
зв’язків за множинністю та повнотою. Правила побудови моделі даних
предметної області. Поняття таблиці, поля, запису. Основні етапи роботи з
базами даних у середовищі системи керування базами даних. Відображення
моделі «сутність-зв’язок» на базу даних. Властивості полів, типи даних.
Введення даних у таблиці. Сортування, пошук і фільтрація даних. Поняття
запиту до реляційної бази даних. Створення таблиць, форм, запитів і звітів за
допомогою майстрів.
ТЕМА: Основи веб-дизайну
Структура веб-сайтів, різновиди веб-сторінок. Поняття про мову
НТМL. Основні теги і атрибути. Встановлення параметрів сторінки сайту,
введення й форматування елементів сторінки: тексту, гіперпосилань,
зображень. Графіка та мультимедійна інформація на веб-сторінках.
Структурування веб-сторінок за допомогою таблиць.
ДИСЦИПЛІНА : «Програмування».
Навчальна програма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів
акредитації, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі
базової загальної середньої освіти.
ТЕМА: Основи програмування
Поняття програми як автоматизованої системи. Поняття алгоритму,
властивості алгоритмів. Поняття мови програмування, програмного коду,
середовища розробки програм, компілятора. Етапи розв’язування задач за
допомогою комп’ютера. Принципи роботи у середовищі візуальної розробки
програм. Програмний проект і файли, що входять до його складу. Відкриття
програмного проекту, його компіляція, збереження, виконання. Поняття
форми й елемента керування. Редагування коду обробника подій, пов’язаних
з елементами керування. Властивості форм та елементів керування.
Створення найпростішого програмного проекту. Поняття оператора.
Різновиди операторів. Оператори введення й виведення даних. Структура й
складові елементи програм, записаних певною мовою програмування.
Конструювання форм. Настроювання властивостей форм та елементів
керування. Використання вікон повідомлень. Поняття змінної. Оголошення
змінної. Типи даних. Оператор присвоювання. Поняття операції та виразу.
Основні правила побудови, обчислення та використання виразів.
Присвоювання значень виразів змінним. Пріоритет операцій. Арифметичні
операції. Відтворення на формах зображень.
ТЕМА: Основи структурного програмування
Форми опису алгоритмів. Складання й запис алгоритмів. Базові
алгоритмічні структури. Логічні значення та логічні операції. Запис логічних
виразів мовою програмування. Алгоритмічна конструкція розгалуження.
Алгоритмічна конструкція повторення та її різновиди: визначені та
невизначені цикли, цикли з після умовою та з передумовою. Оператори

циклів. Обчислення сум, добутків, середніх значень наборів чисел.
Розв’язування задач, що потребують комбінування циклічних операторів з
операторами розгалуження. Поняття масиву. Оголошення та ініціалізація
масивів. Базові операції при роботі з масивами.
4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ комплексних фахових завдань для вступу

на спеціальність
5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»
Частина І. Тестові завдання (дисципліна «Інформатика та КТ»
Вірна відповідь на теоретичні тестові завдання оцінюється у 2 бали.
Максимальна кількість набраних балів становить – 100.
Частина ІІ. Репродуктивні та творчі завдання (дисципліна
«Програмування»
 75 -100 балів, якщо:
абітурієнт володіє міцними знаннями та використовує їх для реалізації
поставлених перед ним завдань, судження його логічні і достатньо
обґрунтовані;
практичні завдання виконані бездоганно.
 50-74 бали, якщо:
Абітурієнт вміє застосовувати навчальний матеріал, в цілому
самостійно застосовувати його на практиці, самостійно виправляти вказані
викладачем помилки;
Завдання в цілому виконано, але мають місце окремі недоліки.
 30 -49 балів, якщо:
Може відтворювати значну частину навчального матеріалу, має стійкі
навички виконання елементарних дій з опрацювання даних на комп’ютері;
Завдання містить суттєві недоліки.
Максимальна кількість набраних балів становить – 100.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО
ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ
Основні підручники та навчальні посібники
1. Гуржій А.Н., Зарецька І.Т., Колодяжний Б.Г. Інформатика
(підручник), 10-11 кл., Факт, Навчальна книга, 2002, 2004,2006.
- 2. Караванова Т.П. Інформатика. Основи алгоритмізації та
програмування (процедурне програмування) (навчальний посібник), 10-11
кл., Аспект, 2005.
3.
Караванова Т.П. Основи алгоритмізації та програмування. 777
задач з рекомендаціями та прикладами, (навчальний посібник), 10-11 кл.,
Генеза, 2005.
4.
Караванова Т.П. Основи алгоритмізації та програмування. 750
задач з рекомендаціями та прикладами, (навчальний посібник), 10-11 кл.,
Форум, 2002.

Шестопалов Є.А. Інформатика. Комп’ютерні тести, практичні
роботи (навчальний посібник), 10-11 кл., Аспект, 2005.
6.
Руденко В.Д., Макарчук О.М., ГІатланжоглу М.О. Курс
інформатики (у 2-х ч.), (навчально-методичний посібник), 10-11 кл., Фенікс,
2002, 2004.
7.
Ребрина В.А. та ін. Інформатика. Навчальний посібник, 10 кл.,
Генеза, 2007.
Додаткові навчальні посібники
1.
Морзе Н.В. Методика навчання інформатики, чч.1-4 (навчальнометодичний посібник), 10-11 кл., Навчальна книга, 2003.
2.
Руденко В.Д., Макарчук О.М., Патланжоглу М.О. Базовий курс
інформатики у 2-х частинах (навчально-методичний посібник), 10-11 кл.,
Видавнича група ВНУ, 2005, 2006.
Перелік методичної літератури
1. Державний стандарт загальної середньої освіти в Україні.
Інформатика. Освітня галузь “Технології” — К., Освіта України, 2004.
2. Реєстр програмних засобів навчального призначення // Інформатика
та інформаційні технології в навчальних закладах. - 2006, №1. - С. 180-189.
3. І.О. Завадський, Н.С. Прокопенко, Т.Г. Проценко. Програма курсу за
вибором «Основи створення комп’ютерних презентацій» // Інформатика та
інформаційні технології в навчальних закладах. - 2006, №4/5. - С.35-40.
5.

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАНЯ З
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
для вступників, які вступають на основі освітньо-кваліфікаційного
рівня кваліфікований робітник на здобуття освітньо-кваліфікаційного
рівня молодший спеціаліст
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програму фахового випробування (співбесіда) з української мови та
літератури для вступу до Київського державного коледжу туризму та
готельного господарства на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» у
2017 році розроблено на основі чинних програм для загальноосвітніх
навчальних закладів (Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.
Українська мова. 5-9 кл. Видавництво «Перун», 2005 та Українська мова 1011 класи. Рівень стандарту ( зі змінами, затвердженими наказом МОН від
14.07.2016 № 826), і Українська література 10-11 класи. Рівень стандарту,
академічний рівень ( зі змінами, затвердженими наказом МОН від 14.07.2016
№ 826)
Матеріал програми вступу абітурієнтів розподілено за такими розділами:
«Фонетика. Графіка», «Будова слова. Словотвір», «Морфологія», «Синтаксис
і пунктуація», «Орфоепія», «Орфографія», «Українська література 70-90-х
років ХІХ ст.», «Українська драматургія і театр 70–90-х рр. ХІХ ст.»,
«Українська література 1910-х років», «Українська література 1920-1930
рр.», «Література в Західній Україні (до 1939 р.)», «Еміграційна література»,
«Українська література 1940−1950 рр», «Українська література другої
половини ХХ – початку ХХІ ст. Поети-шістдесятники», «Проза другої
половини ХХ ст.», «Українська історична проза», «Сучасна українська
література».
Завдання вступної співбесіди з української мови та літератури:
• визначити рівень набутих знань, умінь і навичок;
• перевірити здатність застосовувати теоретичні знання та набуті
уміння для аналізу мовних одиниць та явищ;
• формувати читацьку культуру, розвивати естетичний смак, вміння
розрізняти явища справжньої класичної та «масової» культури;
• формувати стійкий інтерес до української літератури як вагомого
духовного спадку народу, повноцінного оригінального мистецтва,
виховувати палкого шанувальника української книги;
• формувати гуманістичний світогляд, духовно багату особистість, з
високими загальнолюдськими морально-етичними орієнтирами;
• сприяти національному самоусвідомленню та стійкому відчуттю
приналежності до європейської спільноти;
• вивчати українську літературу в національному та світовому
культурологічному контекстах, у міжпредметних зв’язках;
• встановити
ступінь
сформованості
комунікативних та
мовленнєвих компетенцій.

На фаховому вступному випробуванні з української мови та літератури
(співбесіда) абітурієнт повинен:
виявити певний рівень обізнаності з теми, що розкривається;
розуміти можливість різних тлумачень тієї самої проблеми;
аргументувати висловлені думки;
вміти на практиці застосовувати теоретичні знання.
Співбесіда проходитиме у формі тестової роботи. Вона складається з 20
питань: 10 з української мови та 10 з української літератури. Усі тести
закритої форми. Час виконання – 20 хвилин.
ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
ЗМІСТ ПРОГРАМИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
№

Тема

І. Фонетика і графіка. Орфоепія і орфографія
Правила вживання апострофа, м’якого знака. Подвоєння букв на
1
позначення подовжених м’яких приголосних та збігу однакових
приголосних звуків.
2 Написання слів іншомовного походження.
ІІ. Будова слова, словотвір і орфографія
Вимова і написання префіксів з- (зі-), с-, роз-, без-, пре-, при-, прі-.
3
Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення в
українській мові. Зміни приголосних при творенні слів.
4 Правопис складних і складноскорочених слів.
ІІІ. Морфологія і орфографія
Іменник – самостійна повнозначна частина мови. Граматичні категорії
5
іменника. Правопис відмінкових закінчень іменників. Правопис
найуживаніших суфіксів. Велика буква у власних назвах.
Прикметник - самостійна повнозначна частина мови. Граматичні
категорії прикметника. Ступені утворення прикметників. Правопис
6
відмінкових закінчень і найуживаніших суфіксів прикметників.
Написання складних прикметників.
7

Числівник – самостійна повнозначна частина мови. Граматичні категорії
числівників. Правопис числівників.

8 Займенник як частина мови. Розряди займенників. Правопис займенників.
9

Дієслово як частина мови. Граматичні категорії дієслова. Форми
дієслова.Правопис дієслів.

10

Дієприкметник та дієприслівник як особливі форми дієслова. Правопис
дієприкметників. Правопис дієприслівників.

11

Прислівник – самостійна повнозначна незмінна частина мови. Правопис
прислівників.

Службові частини мови. Їх різновиди. Правопис прийменників разом,
окремо і через дефіс.
Правопис сполучників разом і окремо.
12
Написання часток бо, но, то, от, таки.
Не з різними частинами мови. .
Правопис вигуків.
IV. Синтаксис і пунктуація
Просте речення. Види речень за метою висловлювання: розповідні,
питальні, спонукальні. Окличні речення. Члени речення (підмет і
присудок; присудок простий і складе-ний; додаток, означення, обставина)
13
і способи їх вираження. Прикладка як різновид означення. Порівняльний
зворот.
Розділові знаки в кінці речення. Тире між підметом і присудком.
Розділові знаки при прикладках і порівняль-них зворотах.
Речення двоскладні і односкладні. Різновиди односкладних речень. Повні
14 і
неповні
речення.
Тире в неповних реченнях.
Однорідні члени речення. Узагальнююче слово при однорідних членах
реченнях.
15
Однорідні
й
неоднорідні
означення.
Розділові знаки при однорідних членах реченнях.
16

Звертання
і
вставні
Розділові знаки про них.

слова

(словосполучення,

речення).

17

Відокремлені другорядні члени речення (в тому числі уточнюючи).
Розділові знаки при відокремлених членах речення.

Складне речення , його типи. Складносурядне сполучникове речення.
Складнопідрядне речення із сполучниками і сполучними словами.
18
Основні види підрядних речень.
Складне речення з кількома підрядними.
Розділові знаки в складносурядному і складнопідрядному реченнях.
Безсполучникове складне речення. Розділові знаки в безсполучниковому
19 реченні.
Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового
зв’язку. Розділові знаки в ньому.
20 Пряма й непряма мова. Цитата. Діалог.

Розділові знаки при прямій мові, цитаті, діалозі.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
«Українська література 70-90-х років ХІХ ст.»: Іван Нечуй-Левицький
«Кайдашева сім’я», Панас Мирний (П. Рудченко) «Хіба ревуть воли, як ясла
повні?»
«Українська драматургія і театр 70–90-х рр. ХІХ ст.» : Іван КарпенкоКарий
(І. Тобілевич) «Мартин Боруля», Борис Грінченко «Каторжна» , Іван Франко
«Гімн» («Замість пролога»), «Сікстинська мадонна», «Ой ти, дівчино, з
горіха зерня», «Чого являєшся мені...», «Легенда про вічне життя»,
«Декадент», «Мойсей», «Сойчине крило». «Українська література 1910-х
років»: Михайло Коцюбинський «Intermezzo», «Тіні забутих предків», Ольга
Кобилянська «Земля», Василь Стефаник «Камінний хрест», Леся Українка
(Лариса Косач) «Contra spem spero!», «І все-таки до тебе думка лине...»,
«Хвиля», «Стояла я і слухала весну…», «Уста говорять: “Він навіки
згинув!..”», «Лісова пісня», Микола Вороний «Іванові Франкові», «Блакитна
Панна», «Інфанта», Олександр Олесь (О. Кандиба) «З журбою радість
обнялась...», «Чари ночі», «О слово рідне! Орле скутий!..», «По дорозі в
Казку», Володимир Винниченко «Момент».
«Українська література
1920-1930 рр.»: Павло Тичина «Арфами,
арфами...», «О панно Інно...», «Ви знаєте, як липа шелестить...», «Одчиняйте
двері…», «Пам’яті тридцяти», «Київські неокласики». Микола Зеров («Київ −
традиція»), Максим Рильський («Молюсь і вірю…», «Солодкий світ!..»)
Євген Плужник «Для вас, історики майбутні...», «Вчись у природи творчого
спокою...», «Ніч... а човен – як срібний птах!..», «Річний пісок...», Микола
Хвильовий (М. Фітільов) «Я (Романтика)» , Юрій Яновський «Шаланда в
морі», «Дитинство» (з роману «Вершники»), Валер’ян Підмогильний
«Місто», Остап Вишня (Павло Губенко) «Моя автобіографія», «Сом»,
«Драматургія»: Микола Куліш «Мина Мазайло».
«Література в Західній Україні (до 1939 р.)»: Богдан-Ігор Антонич «Зелена
євангелія», «Різдво», Осип Турянський«Поза межами болю».
«Еміграційна література»: Євген Маланюк «Під чужим небом», «Стилет
чи стилос?..» , Іван Багряний ( І.Лозов’ягін) «Тигролови».
«Українська література 1940−1950 рр.»: Олександр Довженко «Україна в
огні», «Зачарована Десна».
«Українська література другої половини ХХ – початку ХХІ ст. Поетишістдесятники»: Василь Симоненко «Задивляюсь у твої зіниці…», «Я…»,
Дмитро Павличко «Два кольори», Іван Драч «Балада про соняшник», Микола
Вінграновський «Сеньйорито акаціє, добрий вечір...», Ліна Костенко
«Страшні слова, коли вони мовчать…», «Українське альфреско», «Хай буде
легко. Дотиком пера…», «Я вранці голос горлиці люблю…», «Недумано,

негадано…», «Маруся Чурай», Василь Стус «Господи, гніву пречистого...»,
«О земле втрачена, явися…», «Як добре те, що смерті не боюсь я…».
«Проза другої половини ХХ ст.»: Олесь Гончар «За мить щастя», «Залізний
острів» (із роману «Тронка») Григір Тютюнник «Три зозулі з поклоном».
«Українська історична проза»: Павло Загребельний «Диво».
«Сучасна українська література»: Ігор Римарук, Оксана Забужко,
Олександр Ірванець, Галина Пагутяк.
Критерії оцінювання
фахового вступного випробування (співбесіди)
з української мови та літератури
"12" балів ставиться, якщо бездоганно виконано усі завдання.
Примітка: "12" балів не ставиться за наявності виправлення.
"11" балів ставиться за умови правильного виконання 100% завдань та наявності
одного-двох виправлень або неповної відповіді на 1 питання;
"10" балів ставиться за умови правильного виконання 100% завдань та наявності
трьох виправлень або за умови правильного виконання не менше як 90% завдань.
"9" балів ставиться за умови правильного виконання не менше як 85% завдань.
"8" балів ставиться за умови правильного виконання не менше як 75% завдань.
"7" балів ставиться за умови правильного виконання не менше як 65% завдань.
"6" балів ставиться за умови правильного виконання не менше як 55% завдань.
"5" балів якщо правильно виконано не менше як половину завдань (50 % завдань).
„4” бали ставиться за умови правильного виконання не менше як 45% завдань.
"3" бали ставиться за умови правильного виконання не менше як 30% завдань.
"2" бали ставиться за умови правильного виконання не менше як 20% завдань.
У цілому за зазначену роботу студент може одержати від 1 бала (за роботу, яка не
дала належного результату) до 12 балів.

ПЕРЕВОД НАБРАНИХ БАЛІВ В ОЦІНКУ
Кількість балів
Оцінка
20
12
20 (виправлення)
11
18-19
10
17
9
15-16
8
13-14
7
11-12
6
10
5
9
4
6-8
3
4-5
2
0-3
1

ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
за спеціальністю 241 «Готельно-ресторана справа» спеціалізації
«Ресторанне обслуговування» та спеціальністю 5.14010102 «Ресторанне
обслуговування»
для випускників професійно-технічних училищ
(професій «Офіціант», «Бармен»)
Відповідно Правил прийому до Київського державного коледжу
туризму та готельного господарства Міністерства освіти і науки України
на 2017 р., випускники професійно-технічних училищ даного профілю
(професій «Офіціант», «Бармен») зараховуються до складу студентів
Київського технікуму готельного господарства за підсумками попередньої
співбесіди за фахом.
З цією метою була розроблена програма, що містить методичні
рекомендації, порядок оцінювання результатів співбесіди, перелік питань
з дисциплін «Технологія обслуговування в закладах ресторанного
господарства», «Барна справа».
І. Методика проведення співбесіди.
Фахове випробування проводиться у формі співбесіди з фахових
дисциплін «Організація обслуговування в закладах ресторанного
господарства», «Барна справа».
Зміст тем:
1. Класифікація закладів ресторанного господарства
Нормативні документи Міждержавного стандарту з класифікації
закладів громадського харчування; характеристика видів і типів
підприємств,їх класів як сукупності відмінних якостей послуг,рівня та умов
обслуговування.
Основні ознаки класифікації закладів ресторанного господарства
(ДСТУ 4218:2004)
Типи закладів ресторанного господарства та їх характеристика.
Загальні вимоги до закладів ресторанного господарства (ДСТУ
4218:2004)
Класифікація послуг харчування.
Вимоги до послуг (ДСТУ 30523-97)
2. Торгівельні приміщення
Шляхи визначення площ торгівельних приміщень згідно з
нормативами.
Види торгових приміщень: вестибюль (з гардеробом), аванзал,
торговельні та бенкетні зали, буфети, касові зали, білизняна сервізна,
приміщення для миття столового посуду. Їх характеристика, оснащення,
взаємозв'язок, організація роботи та вимоги до них.
Сучасний інтер’єр торгівельних приміщень. Характеристика
оздоблювальних матеріалів. Вибір декоративно-художніх засобів для
оформлення інтер’єру, освітлення, колір, температурний режим зали та
вентиляція. Характеристика меблів торгових та бенкетних залів, норми

оснащення, схеми розміщення меблів. Характеристика пересувних візків, в
тому числі холодильних вітрин, мармітів для гарячих страв, пристроїв для
підігрівання чи приготування страв.
Характеристика буфетів: головного, касового, хліборізального,
готельно-поверхового бару при ресторані,їх оснащення.
Сервізна, їх взаємозв’язок з приміщенням для миття посуду,
виробництвом, торговою залою.
Порядок зберігання та обліку столового посуду. Приміщення для миття
посуду, його обладнання, організація роботи, правила миття посуду,
столових приладів. Мийні засоби для миття посуду, дозволені для
використання.
Білизняна та гладильна, їх оснащення та організація роботи.
Гігієнічний стан ресторану (кафе, бару, бістро)
3. Столовий посуд, набори, столова білизна.
Види столового посуду та приладів вітчизняного та зарубіжного
асортименту, що використовуються в підприємствах ресторанного типу.
Санітарно-гігієнічні вимоги до сучасного посуду та приладів.
Фарфоровий, фаянсовий та керамічний посуд, технологія його
виготовлення
та
асортимент,
місткість,
розміри,
призначення.
Характеристика груп оздоблення. Норми оснащення ресторанів і кафе.
Асортимент скляного та кришталевого посуду, призначення, місткість,
розміри, групи художнього оздоблення.
Посуд із мельхіору, нейзильберу, нержавіючої сталі, його асортимент
та призначення.
Пластмасовий та дерев’яний посуд, його види, призначення.
Столові набори індивідуального та загального використання, х
характеристика, асортимент, призначення, розміри, допустимі заміни,
правила користування ними.
Столова білизна, її види, розміри, характеристика. Тканина і способи
оздоблення.
Психологічне та символічне поняття кольорів у столовій білизні,що
застосовується для повсякденного, бенкетного та міжнародного
обслуговувань.
Норми оснащення підприємств харчування столовим посудом,
приладами, столовою білизною.
4. Меню, карта напоїв, їх види та технологія складання.
Інформаційно-нормативні, матеріально-технічні та кадрово-професійні
передумови для складання різних видів меню і карти напоїв.
Вимоги при складанні меню.Послідовність розміщення в меню
фірмових страва, холодних та гарячих закусок, перших, других, солодких
страв та напоїв.
Види меню: з вільним вибором страв,циклічне, табльдот, бізнес-ланчу,
континентального сніданку, європейське, англійське, бенкетів, спеціальних
видів обслуговування, меню-карта для пізньої вечері, карта для "VIP" персон,
карта десертів, комбінована карта меню тощо.

Прейскурант буфетної продукції та карта напоїв. Зміст та оформлення
прейскуранту, послідовність розміщення у прейскуранті вино-горілчаних
виробів, безалкогольних напоїв,мінеральних і фруктових вод, соків, пива,
фруктів, цитринових, кондитерських та тютюнових виробів.
Карта напоїв та карта вин. Правила їх складання.
5. Технологічний процес підготування торгівельних приміщень до
обслуговування в закладах ресторанного господарства.
Вимоги до офіціантів.
Санітарно-гігієнічна підготовка торгової зали до обслуговування
гостей. Нормативні схеми розміщення меблів та обладнання в залах.
Порядок отримання предметів сервіровки та столової білизни, правила
доставки їх в залу.
Стадії технологічного процесу підготовки торговельної зали до
обслуговування.
Правила полірування посуду та приладів, підготовка їх до
сервірування.
Підготовка спецій та приладів, технологія їх приготування.
Культура дизайну столів. Підбір квітів, форми ваз залежно від столів та
форм обслуговування. Правила створення художніх композицій із квітів,
методи їх тривалого збереження свіжими. Правила застосування свічок на
столах.
Правила покриття столів скатертинами, їх зміни у присутності гостей в
залі для всіх форм обслуговування. Правила покриття мольтонів, наперонів.
Види складання серветок для різноманітних форм обслуговування та
правила користування ними.
Технологічний процес сервіровки столу, їх види, правила та
послідовність виконання: "накриття столів", "покриття столів" - як типи
сервіровки.
Головні правила сервірування столу "саше" для приладів.
Особиста підготовка персоналу до обслуговування: формений одяг та
взуття офіціантів, інших торгових працівників.
Форми контролю увідного та поточного інструктажів з підготовки до
обслуговування працівників всіх торгових служб, обідніх та бенкетних залів
до прийняття гостей.
6. Технологічний процес та правила обслуговування споживачів в
торгівельних залах.
Фактори, які визначають культуру праці обслуговуючого персоналу.
Етично-психологічна та функціональна методологія зустрічі гостей.
Головні елементи обслуговування гостей та послідовність їх
виконання.
Порядок прийняття замовлень: рекомендації вино-горілчаних виробів
до страв, уточнення замовлення. Перевірка і до-сервірування столу згідно з

замовленням. Подання замовлень у буфет і на виробництво до виконання.
Правила роботи з тацями.
Порядок отримання закусок і страв із виробництва, дотримання вимог
щодо оформлення і температури страв.
Правила отримання буфетної продукції та подачі безалкогольних
напоїв, вино-горілчаних виробів. Дотримання правил і температурного
режиму зберігання напоїв.
Правила і температура подачі вино-горілчаних виробів.Особливості
подачі аперитиву.
Способи
відкупорювання
пляшок.
Правила
обслуговування
безалкогольними та вино-горілчаними виробами.
Технологічний процес роботи перед гостем - декантування вин.
Правила оформлення та обліку рахунків, їх подача. Складання реєстру.
Порядок розрахунків з гостем.
Послідовність подачі напоїв, закусок, страв.
Способи та правила обслуговування гостей слов’янським,
французьким, англійським, американським та комбінованим способами, їх
характеристика та застосування.
Порядок збору та зміни використаного посуду та приладів при
груповому чи індивідуальному обслуговуванні.
Правила подачі перших гарячих та холодних страв. Підбір посуду для
відпуску прозорих юшок, юшок-пюре, заправних та інших юшок.
Особливості подачі юшок різними способами. Збір зі столу використаного
посуду, додаткове сервірування столу згідно з замовленням.
Правила подачі основних страв різними способами.
Підготовка столу для подачі десертних страв. Підбір посуду та
приладів, послідовність подачі гарячих солодких страв, фруктових салатів,
фруктів, ягід, морозива, тістечок, тортів тощо.
Правила подачі гарячих та холодних напоїв при груповому та
індивідуальному обслуговуванні: технологічний процес роботи перед гостем:
"УР" обслуговування. Приготування "Фламбе", "Фондю".
Правила обслуговування тютюновими виробами: цигарками, сигарами,
способи зміни попільничок.
Розрахунок зі споживачами. Оформлення рахунку та техніка його
подавання.
Сучасний застольний етикет і норми поведінки за столом.
7. Обслуговування прийомів та банкетів.
Класифікація банкетів, прийомів, їх характеристика. Особливості
організації дипломатичних банкетів-прийомів.
Порядок прийняття замовлень на обслуговування урочистостей на
підприємствах харчування.
Підготовка до проведення банкету: порядок оформлення замовлення,
меню, розробки меню, розрахунків: необхідної площі, меблів,
обслуговуючого персоналу, посуду, приладів, столової білизни.
Порядок складання замовлень на виробництво, буфет, сервізну,

білизняну,складання схем та сценаріїв обслуговування. Інструктаж
офіціантів та розподіл обов’язків між ними. Роль метрдотеля в організації
обслуговування банкету.
Підготовка залів до обслуговування: розставлення меблів, покриття
скатертинами, оформлення залу та столів квітами, сервіровка.
Дипломатичний прийом, особливості його організації, сервіровки та
обслуговування. Схеми розміщення та обслуговування гостей на них.
Особливості обслуговування. Види дипломатичних прийомів.
Банкет за столом з повним обслуговуванням офіціантами. Особливості
організації та проведення його. Розрахунок та оформлення замовлень на
виробництво, в буфет, сервізну, білизняну, розрахунок потреби офіціантів,
складання схеми розставлення столів, схеми та сценарії обслуговування.
Опрацювання схеми спільної синхронної роботи офіціантів на банкеті.
Правила організації обслуговування аперитиву, організації подачі чаю
чи кави.
Банкет за столом з частковим обслуговуванням. Особливості його
організації, оформлення, сервіровка столів, розміщення на столах холодних
страв, закусок, фруктів, напоїв. Роль офіціантів при проведенні
обслуговування банкету. Порядок обслуговування "банкет-чай", "банкеткава", їх особливості, підготовка до банкетів, оформлення та сервіровка
столів, способи обслуговування.
Комбінований банкет "за столом". Особливості його меню, сервіровки,
обслуговування.
Прийом-банкет по типу "фуршет". Особливості їх організації та
проведення. Класичний прийом-банкет "фуршет": методика розрахунку
потрібної кількості обслуговуючого персоналу, площі приміщень, меблів,
посуду, приладів, столової білизни, порядок покриття столів скатертинами,
способи розставлення на столах скляного посуду, сервіровка тарілками,
приладами. Послідовність і правила сервірування столів закусками, стравами,
напоями. Правила обслуговування учасників банкету, що знаходяться біля
столу та в залі. Обов’язки метрдотеля та офіціантів по організації та
обслуговуванню банкету "фуршет".
Банкет-прийом "коктейль". Їх види. Особливості організації та
обслуговування
банкетів-прийомів
"коктейль-діловий",
"коктейль
відпочинок", "коктейль-парті", "бокал вина", "бокал шампанського",
"журфікс", "бар-меню", "чай".
Комбінований банкет "коктейль-фуршет". Особливості їх організації,
меню, розставлення.
8. Спеціальні форми обслуговування.
Організація обслуговування в готелях: шведський стіл в ресторані,
обслуговування в готельних поверхових буфетах, номерах готелів.
Порядок отримання продукції на виробництві для організації
шведського столу або обслуговування в буфеті чи номері готелю.
Організація нових форм обслуговування в готелях : "брейк-кава",
"бокал шампанського", "бокал вина", додаткових послуг: дегустацій

національних страв та напоїв.
Обслуговування учасників з’їздів, форумів, конгресів, симпозіумів, та
інших міжнародних масових заходів на місці проживання, тобто в ресторанах
готелів, в конгрес чи конференц залах, палацах культури. Характеристика
різноманітних форм обслуговування в залах та палацах: спеціалізовані
буфети, буфети зі змішаним асортиментом продукції, різноманітні бари,
розносна торгівля і т.д.
Правила обслуговування оратора.
Правила обслуговування міжнародних офіційних чи дипломатичних
переговорів: сервіровка столів і організація обслуговування під час засідань
та в перервах (у суміжних приміщеннях).
Порядок обслуговування міжнародних політичних бесід та дружніх
офіційних зустрічей.
Порядок обслуговування в залізничних ресторанах, вагонахресторанах, аеропортах, літаках, теплоходах, річкових суднах.
ІІ. Критерії оцінювання співбесіди
10,11,12 балів = від 181 до 200 балів – абітурієнт глибоко та свідомо
формулює відповіді на поставлені питання, вичерпно, послідовно, грамотно,
логічно викладає програмний матеріал та пов’язує з теорією та практикою.
При цьому у абітурієнта не виникає труднощів у відповіді на видозмінені
питання, він вільно справляється з завданнями, показує обізнаність з
навчальною літературою, правильно обґрунтовує прийняті рішення. Вміє
вирішувати проблемні ситуації та тести.
7,8,9 балів = від 152,5 до 180 балів - відповіді на питання з
дисципліни: «Технологія обслуговування в закладах ресторанного
господарства»; оцінюється повна відповідь з усіх питань з творчим
розкриттям теоретичного змісту та його вирішення в ресторанах. Знає
організацію обслуговування гостей, сучасні форми та методи обслуговування
відвідувачів, техніку роботи офіціанта, форми розрахунків з відвідувачами.
Володіє технікою обслуговування різними способами, знає застільний
етикет, кулінарну характеристику оформлення та подачу різних страв,
володіє технікою обслуговування учасників різних банкетів, знає меню та
прейскуранти. Володіє технологічною термінологією та необхідними
навичками і прийомами.
4,5,6 балів = від 124 до 151,6 балів – знає матеріал частково, не
послідовно відповідає на питання, допускає не грубі помилки.
Не вміє вирішувати ситуації пов’язані з зустріччю, прийманням та
обслуговуванням гостей.
1,2,3 балів = від 106 до 123,4 балів – абітурієнт не засвоїв програмний
матеріал, не розкрив основний зміст завдання, допустив помилки у виконанні
тестових та ситуаційних завдань. Не знає асортимент столового посуду та
його призначення, технологію обслуговування гостей, стравами, напоями, не
вміє користуватись нормативними документами, не вміє працювати з
джерелами знань-літературою. Не володіє навичками обслуговування з

застосуванням всіх способів обслуговування.
Питання співбесіди для випускників професійно-технічних училищ
робітничої професії «Офіціант»
Фарфоровий посуд , його асортимент та призначення.
Скляний посуд його асортименти, призначення, вимоги до нього.
Класифікація приладів їх призначення.
Характеристика матеріалу виготовлення металевого посуду. Вимоги до
нього.
5. Асортимент столової білизни, її призначення.
6. Класифікація закладів ресторанного господарства.
7. Торгівельні приміщення ресторану їх види та призначення.
8. Характеристика технологічного процесу складання меню.
9. Меню їх види. Дайте визначення меню.
10.Характеристика меню « а-ля-карт», тех. склад.
11.Характеристика меню циклічного.
12.Особливості розробки меню денного раціону харчування, технологія
складання.
13.Фактори впливу на складання меню.
14.Характеристика меню статичного. (тех. складання)
15.Види сніданків їх характеристика.
16.Характеристика меню сніданку «континентального».
17.Характеристика меню сніданку «англійського».
18.Характеристика меню сніданку «американського».
19.Характеристика меню «шведського столу» до сніданку.
20.Особиста підготовка офіціантів до обслуговування.
21.Технологія підготовки приладів до сервіровки та заміни.
22.Послідовність розміщення в меню закусок, страв, напоїв.
23.Характеристика столової білизни. Облік і порядок списання предметів
сервірування.
24.Види сервірування столу до сніданку, обіду, вечері.
25.Підготовка столового посуду і наборів до сервірування.
26.Технологія попередній сервіровці столу до сніданку при
індивідуальному обслуговуванні.
27.Правила подачі тютюнових виробів та заміна попільничок.
28.Технологія отримання та подачі прохолодних та тонізуючих напоїв.
29.Рекомендація вино-горілчаних виробів до страв.
30.Технологія відкупорювання та налив вино-горілчаних виробів.
31.Характеристика
способу
обслуговування
«обнос»
Правила
користування приладами при перекладанні страв.
32.Технологія подачі перших страв.
33.Технологія способу подачі страв с попереднім перекладанням їх на
підсобному ( приставному) столі (англійським способом).
34.Послідовність подачі гарячих закусок.
1.
2.
3.
4.

35.Технологія переносу підносів.
36.Технологія подачі меню та приймання замовлень.
37.Технологія подачі других страв з риби різними способами.
38.Технологія подачі холодних страв та закусок « слов’янським»,
«англійським», «американським» способами.
39.Технологія подачі солодких страв різними способами.
40.Технологія подачі гарячих напоїв різними способами.
41.Технологія сервірування столу при подаванні других страв.
42.Види аперитивів, технологія подавання.
43.Класифікація та характеристика банкетів.
44.Різновиди банкетів, в тому числі їх відмінні ознаки.
45.Технологія прийому і виконання замовлення банкету.
46.Особливості організації банкету «коктейль-фуршет».
47.Банкет «Чай», його характеристика, та технологія обслуговування
гостей.
48.Банкет с частковим обслуговуванням офіціантами, офіційні і не
офіційні.
49.Характеристика банкетів «коктейль», технологія обслуговування.
50.Характеристика банкетів «фуршет», технологія обслуговування.
51.Вимоги до обслуговуючого персоналу закладів ресторанного
господарства.
52.Правила етикету за столом.
53.Технологія розрахунків за послуги харчування з гостем.
54.Технологія складання прейскурантів і карт вин.
55.Технологічний процес обслуговування тематичних святкових банкетів.
56.Технологічний процес обслуговування за типом « Шведський стіл».
57.Методика розрахунку кількості обслуговуючого персоналу для
банкетів ; за столом, поза столом.
58.Характеристика методу самообслуговування.
59.Технологія подачі гарячих серветок.
60.Фактори, які впливають на культуру праці офіціантів.
Питання співбесіди для випускників професійно-технічних училищ
робітничої професії «Бармен»
1. Бар. Значення бару, як сучасного спеціалізованого підприємства
громадського харчування. Класифікація барів.
2. Стрейнер. Характеристика. Призначення. Правила користування.
3. Барна стійка . Характеристика. Призначення. Основні конструктивні
елементи барної стійки. Вимоги щодо оформлення і оснащення барної
стійки.
4. Шейкер. Характеристика. Призначення. Правила користування.
5. Характеристика пивного бару. Особливості торгівельно-господарської
діяльності пивного бару. Перечислити приблизний асортиментний
мінімум пивного бару.

6. Барна склянка для змішування. Характеристика. Призначення. Правила
користування.
7. Характеристика “гриль-бару” та “снек-бару”. Особливості торгівельногосподарської діяльності барів: “гриль-” та “снек-“. Перечислити
приблизний асортимент продукції вище названих барів.
8. Барна ложка. Призначення. Характеристика. Види барних ложок.
Правила користування.
9. Характеристика
молочного
бару.
Особливості
торгівельногосподарської діяльності молочного бару. Перечислити основне
оснащення молочних барів. Вимоги щодо приготування молочних
коктейлів.
10.Барні пробки. Характеристика. Призначення. Правила користування.
11.Характеристика кавового та шоколадного барів. Особливості
торгівельно-господарської діяльності вказаних барів. Основні види
торгівельно-технологічного обладнання кавового та шоколадного
барів. Основні вимоги щодо приготування кави, шоколаду.
12.Барні ножі. Барні ключі. Види. Характеристика. Призначення. Правила
користування.
13.Характеристика аперитив бару, винного бару. Призначення.
Особливості торгівельно-господарської діяльності названих барів.
Приблизний асортимент напоїв, коктейлів даних барів.
14.Інвентар, прибори, спорядження для роботи з коктейльним льодом.
Види коктейльного льоду. Вимоги щодо коктейльного льоду.
15.Характеристика десерт-бару. Особливості торгівельно-господарської
діяльності барів типу “десерт-бар”. Приблизний асортиментний
мінімум, пропонований в “десерт-барах”.
16.Мірний посуд. Види мірного посуду вітчизняної та зарубіжної
практики роботи барів. Вказати на їх відмінності. Вимоги до
вітчизняного мірного посуду. Правила користування.
17.Класифікація барів по рівню обслуговування і видам пропонованих
послуг. Яким повинен бути бар: люкс, вищого, другого класів
обслуговування.
18.Основні супутні коктейльні компоненти. Види. Призначення.
Характеристика.
19.Бармен. Роль бармена в організації обслуговування. Перечислити
кваліфікаційні вимоги щодо бармена. Поняття про професіональну
етику бармена.
20.Визначення та класифікація змішаного напою.
21.Характеристика
коктейль-барів.
Особливості
торгівельногосподарської діяльності барів визначеної групи. Приблизний
асортимент барної продукції названих типів.
22.Організація робочого місця бармена – як один із елементів підготовки
бару до обслуговування.

23.Барний інвентар, інструментарій, пристосування для приготування
змішаних напоїв. Характеристика. Призначення. Правила роботи з
даним барним інвентарем.
24.Характеристика базового компоненту коктейля , змішаного напою.
Класифікація. Характеристика.
25.Карта напоїв в барах. Характеристика. Призначення. Скласти
приблизну карту коктейлів і напоїв. Перечислити найбільш поширені
помилки при складанні барної карти.
26.Напої, які виконують роль наповнювачів. Характеристика.
Призначення. Класифікація.
27.Визначення та класифікація пом’якшуюче – згладжувальних
компонентів.
28.Види приготування змішаних напоїв, коктейлів. Визначити, які
коктейлі готуються тим чи іншим способом.
29.Значення меню та прейскурантів. Діючий порядок складання меню,
прейскуранту, відповідно до встановлених типів бару. Вимоги до
складання меню, прейскуранту. Скласти меню до будь-якого типу бара.
30.Характеристика смако - ароматичних компонентів. Їх класифікація.
31.Діючий порядок підготовки бару до відкриття, отримання приборів,
посуду, інвентарю, столової білизни.
32.Визначення змішаних напоїв. Міжнародна класифікація, технологія
приготування та подача змішаних напоїв.
33.Характеристика, класифікація, технологія приготування та техніка
подачі довгих, прохолоджуючих змішаних напоїв.
34.Оформлення і подача коктейлів. Поняття про гарніри, топпінги та
аксесуари при приготуванні та подачі змішаних напоїв.
35.Характеристика, класифікація ,технологія приготування та техніка
подачі коктейлів – аперитивів.
36..Характеристика, класифікація, технологія приготування та види подачі
оригінальних коктейлів.
37.Коктейлі групи “Саурси”. Характеристика, класифікація, технології
приготування та техніка подачі коктейлів даної групи .
38.Устаткування для приготування кави. Характеристика, застосування та
правила роботи.
39.Коктейлі групи “Фізи”. Характеристика, класифікація, технологія
приготування та техніка подачі. Приклади рецептур.
40.Види барного посуду, його призначення та гігієнічні вимоги, які
пред’являються до барного посуду.
41.Торгівельно–виробничі приміщення барів, їх характеристика та склад,
залежно від типізації і виробничої потужності барів. Поняття про
виробничу потужність барів.
42.Багатопорційні змішані напої. Характеристика, класифікація,
технологія приготування та техніка подачі пуншів, крюшонів.

43.Визначення, характеристика класичної групи коктейлів: “Пусс-кафе”,
“Чамперелс”, “Кнікебайн”. Технології приготування. Наведіть приклад
рецептури коктейлю типу “Пусс-кафе”.
44..Характеристика та технологія виробництва джину. Основні торгові
марки джину. Правила подачі джину в барах.
45.Гарячі напої. Характеристика напою - чай. Сорти чаю. Технології
приготування заварки чаю. Правила подачі напою
46.Характеристика та технологія виробництва віскі. Основні торгові
марки віскі. Правила подачі віскі в барах.
47.Характеристика
коктейлів групи “Фліпи”. Принцип побудови
рецептур коктейлів групи “Фліпи”. Технологія приготування, приклади
рецептур.
48..Характеристика та технологія виробництва бренді. Основні торгові
марки бренді. Правила подачі бренді в барах.
49.Ром. Особливості виробництва рому. Основні торгові марки рому.
Характеристика. Правила подачі рому в барах.
50.Призначення та роль тонізуючих та прохолоджуючих напоїв.
Класифікація, характеристика основних груп: хайболл, клінз, джулепс,
коблерс. Принципи побудови рецептур визначених коктейлів,
технологія та техніка їх приготування.
51.Характеристика та технологія виробництва горілки. Основні торгові
марки горілки. Правила подачі горілки в барах.
52.Характеристика та визначення кави. ЇЇ смакові та ароматичні
властивості. Технологія приготування кави різними способами. Вимоги
до якості та подачі напою з кави.
53.Характеристика та технологія виробництва вин ароматичного типу.
Основні торгові марки . Правила подачі вермуту та вин типу вермут
Список рекомендованої літератури.
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ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
із спеціальності 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і
мереж» для випускників професійно-технічних училищ
(професії «Оператор комп’ютерного набору»)
ЗМІСТ
ВСТУП
1 Мета та завдання вступних фахових випробувань. Перелік дисциплін, що
виносяться на вступне фахове випробування.
2 Порядок проведення вступного фахового випробування.
3 Перелік тем та питань з дисциплін, що виносяться на вступне фахове
випробування.
4 Критерії оцінювання тестових завдань.
5 Рекомендована література для підготовки до фахового випробування.
ВСТУП
Відповідно до закону України „Про вищу освіту” підготовка молодших
спеціалістів здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями (ступеневою
освітою) згідно з освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ).
Молодший спеціаліст - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти
особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула неповну вищу
освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для здійснення виробничих
функцій певного рівня професійної діяльності, що передбачені для
первинних посад у певному виді економічної діяльності.
Молодший спеціаліст повинен поєднувати широку фундаментальну,
професійну та практичну підготовку, вміти на практиці застосовувати
отримані знання.
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВСТУПНИХ ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ.
ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ВСТУПНЕ
ВИПРОБУВАННЯ
Мета фахових вступних випробувань - встановлення фактичної
відповідності рівня освітньо-професійної підготовки «кваліфікованого
робітника» критеріям підготовки молодший спеціаліста за спеціальністю
5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж».
Завданням вступних фахових випробувань є оцінка рівня фахової
підготовки «кваліфікованого робітника», виявлення глибини теоретичних
знань, практичних вмінь і навичок та можливості застосування набутих знань
при складанні фахового випробування.
Перелік дисциплін, що виносяться на фахове випробування на здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня - молодший спеціаліст за спеціальністю
5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»:
3) інформатика та КТ,
4) програмування.

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕННЯ
ВСТУПНОГО
ФАХОВОГО
ВИПРОБУВАННЯ
Для вступників, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень
«кваліфікований робітник» вступні фахові випробування проводяться у
письмовій формі співбесіди (тестування) за фахом, не менше ніж двома
членами комісії. Результати фахового випробування оголошуються у день
іспиту.
5.

6. ПЕРЕЛІК ТЕМ ТА ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ

НА ВСТУПНЕ ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ
ДИСЦИПЛІНА : «Інформатика та КТ».
Навчальна програма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів
акредитації, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі
базової загальної середньої освіти.
ТЕМА: Основні поняття інформатики
Інформаційні процеси. Інформаційні технології. Носії інформації.
Кодування інформації. Загальні відомості про системи числення. Система.
Інформаційна система. Комп’ютер, як інформаційна система. Сфери
використання. Архітектура ЕОМ. Апаратна складова комп’ютера. Основні
функції та характеристики апаратних складових: мікропроцесор, пам'ять,
пристрої введення - виведення, запам‘ятовуючі пристрої, зовнішні
накопичувачі, комунікаційне обладнання, периферійні пристрої.
ТЕМА: Системне програмне забезпечення. Файлова система
Інформаційна
складова
інформаційної
системи.
Програмне
забезпечення. Операційні системи, призначення. Класифікація операційних
систем. Основні функції. Інтерфейс. Організація і представлення даних.
Файл. Файлова система. Ім‘я файлу, шлях до файлів. Властивості файлів.
Прикладне програмне забезпечення.
ТЕМА: Операційна система Windows
Віконний, графічний інтерфейс. Робота з вікнами. Структура вікон
Windows. Робочий стіл. Панель задач. Технологічні механізми Windows.
Буфер обміну. Система меню. Стандартні додатки Windows. 0б‘єкти
Windows. Папки. Документи. Додатки, Ярлики. Створення файлів. Дії
визначені над об‘єктами Windows. Пошук об‘єктів. Властивості об‘єктів.
Використання довідкової системи. Програми навігатори. Призначення та
можливості. Мій ГІК. Провідник. Файлові менеджери.
ТЕМА: Сервісне програмне забезпечення.
Програми обслуговування дисків. Поняття архівації файлів. Програми
архівування файлів. Комп’ютері віруси та їх класифікація. Типи
антивірусних програм. Антивірусна безпека комп’ютера. Програми
обслуговування дисків.
ТЕМА: Текстовий процесор MS Word
Призначення, можливості. Настроювання середовища користувача
текстового процесора. Поняття про шаблон документа; створення документа
за допомогою майстра. Фрагменти тексту дії з ними. Форматування символів,

абзаців, документів. Створення нумерованих і маркованих списків.
Вставлення зображень у текстовий документ і настроювання їхніх
властивостей. Таблиці в текстових документах. Використання стилів, поняття
про схему документа. Перегляд документа в різних режимах. Автоматичне
створення змісту документа. Правила стильового оформлення документів
різних типів. Настроювання параметрів сторінок. Створення колонтитулів.
Друк документа.
ТЕМА: Комп’ютерні презентації
Поняття презентації та комп’ютерної презентації, їх призначення.
Поняття про слайдові та потокові презентації. Огляд програмних і технічних
засобів, призначених для створення і демонстрації презентацій. Створення
презентації за допомогою майстра автовмісту та шаблонів оформлення,
створення пустої презентації, а також однієї презентації на базі іншої.
Відкриття презентації та збереження її в різних форматах. Створення
текстових написів і вставлення графічних зображень на слайдах презентації.
Принципи стильового оформлення презентацій. Основні принципи дизайну
слайдів. Додавання анімаційних ефектів до об’єктів слайда. Рух об’єктів за
заданими траєкторіями. Анімаційні ефекти зміни слайдів. Використання
гіперпосилань та кнопок дій. Демонстрація презентації у різних програмних
середовищах. Керування показом презентації, настроювання його часових
параметрів.
ТЕМА: Служби Інтернету
Принципи функціонування електронної пошти. Огляд програм для
роботи з електронною поштою. Робота з електронною поштою через вебінтерфейс: реєстрація поштової скриньки, надсилання, отримання й
перенаправлення повідомлень, навігація папками, видалення повідомлень,
вкладання файлів. Робота з поштовим клієнтом: керування обліковими
записами, надсилання, отримання й перенаправлення повідомлень,
використання шаблонів повідомлень, розміщення повідомлень у папках,
видалення повідомлень. Перегляд атрибутів повідомлень, вкладання файлів,
використання адресної книги, списків розсилки, довідкової системи.
Створення власних шаблонів листів. Етикет електронного листування
ТЕМА: Електронні таблиці. Табличний процесор NS Excel
Запуск табличного процесора, відкриття й збереження документа.
Огляд інтерфейсу табличного процесора. Поняття про книги, аркуші, рядки,
стовпці, клітинки. Навігація аркушем і книгою; виділення елементів книги й
аркушу. Введення даних до клітинок і редагування їх вмісту. Копіювання,
переміщення й видалення даних. Автозаповнення. Форматування даних,
клітинок і діапазонів клітинок. Використання найпростіших формул.
Абсолютні, відносні та мішані посилання на клітинки і діапазони клітинок.
Посилання на клітинки інших аркушів та інших книг. Копіювання формул та
модифікація посилань під час копіювання. Створення діаграм. Сортування та
фільтрація даних. Створення електронних форм.
ТЕМА: Бази даних
Поняття моделі даних, бази даних. Поняття й призначення систем

керування базами даних. Огляд реляційної моделі даних. Модель «сутність зв’язок». Поняття відношення, атрибута, ключа, зв’язку. Класифікація
зв’язків за множинністю та повнотою. Правила побудови моделі даних
предметної області. Поняття таблиці, поля, запису. Основні етапи роботи з
базами даних у середовищі системи керування базами даних. Відображення
моделі «сутність-зв’язок» на базу даних. Властивості полів, типи даних.
Введення даних у таблиці. Сортування, пошук і фільтрація даних. Поняття
запиту до реляційної бази даних. Створення таблиць, форм, запитів і звітів за
допомогою майстрів.
ТЕМА: Основи веб-дизайну
Структура веб-сайтів, різновиди веб-сторінок. Поняття про мову
НТМL. Основні теги і атрибути. Встановлення параметрів сторінки сайту,
введення й форматування елементів сторінки: тексту, гіперпосилань,
зображень. Графіка та мультимедійна інформація на веб-сторінках.
Структурування веб-сторінок за допомогою таблиць.
ДИСЦИПЛІНА : «Програмування».
Навчальна програма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів
акредитації, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі
базової загальної середньої освіти.
ТЕМА: Основи програмування
Поняття програми як автоматизованої системи. Поняття алгоритму,
властивості алгоритмів. Поняття мови програмування, програмного коду,
середовища розробки програм, компілятора. Етапи розв’язування задач за
допомогою комп’ютера. Принципи роботи у середовищі візуальної розробки
програм. Програмний проект і файли, що входять до його складу. Відкриття
програмного проекту, його компіляція, збереження, виконання. Поняття
форми й елемента керування. Редагування коду обробника подій, пов’язаних
з елементами керування. Властивості форм та елементів керування.
Створення найпростішого програмного проекту. Поняття оператора.
Різновиди операторів. Оператори введення й виведення даних. Структура й
складові елементи програм, записаних певною мовою програмування.
Конструювання форм. Настроювання властивостей форм та елементів
керування. Використання вікон повідомлень. Поняття змінної. Оголошення
змінної. Типи даних. Оператор присвоювання. Поняття операції та виразу.
Основні правила побудови, обчислення та використання виразів.
Присвоювання значень виразів змінним. Пріоритет операцій. Арифметичні
операції. Відтворення на формах зображень.
ТЕМА: Основи структурного програмування
Форми опису алгоритмів. Складання й запис алгоритмів. Базові
алгоритмічні структури. Логічні значення та логічні операції. Запис логічних
виразів мовою програмування. Алгоритмічна конструкція розгалуження.
Алгоритмічна конструкція повторення та її різновиди: визначені та
невизначені цикли, цикли з після умовою та з передумовою. Оператори

циклів. Обчислення сум, добутків, середніх значень наборів чисел.
Розв’язування задач, що потребують комбінування циклічних операторів з
операторами розгалуження. Поняття масиву. Оголошення та ініціалізація
масивів. Базові операції при роботі з масивами.
7. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ комплексних фахових завдань для вступу

на спеціальність
5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»
Частина І. Тестові завдання (дисципліна «Інформатика та КТ»
Вірна відповідь на теоретичні тестові завдання оцінюється у 2 бали.
Максимальна кількість набраних балів становить – 100.
Частина ІІ. Репродуктивні та творчі завдання (дисципліна
«Програмування»
 75 -100 балів, якщо:
абітурієнт володіє міцними знаннями та використовує їх для реалізації
поставлених перед ним завдань, судження його логічні і достатньо
обґрунтовані;
практичні завдання виконані бездоганно.
 50-74 бали, якщо:
Абітурієнт вміє застосовувати навчальний матеріал, в цілому
самостійно застосовувати його на практиці, самостійно виправляти вказані
викладачем помилки;
Завдання в цілому виконано, але мають місце окремі недоліки.
 30 -49 балів, якщо:
Може відтворювати значну частину навчального матеріалу, має стійкі
навички виконання елементарних дій з опрацювання даних на комп’ютері;
Завдання містить суттєві недоліки.
Максимальна кількість набраних балів становить – 100.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО
ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ
Основні підручники та навчальні посібники
1. Гуржій А.Н., Зарецька І.Т., Колодяжний Б.Г. Інформатика
(підручник), 10-11 кл., Факт, Навчальна книга, 2002, 2004,2006.
- 2. Караванова Т.П. Інформатика. Основи алгоритмізації та
програмування (процедурне програмування) (навчальний посібник), 10-11
кл., Аспект, 2005.
8.
Караванова Т.П. Основи алгоритмізації та програмування. 777
задач з рекомендаціями та прикладами, (навчальний посібник), 10-11 кл.,
Генеза, 2005.
9.
Караванова Т.П. Основи алгоритмізації та програмування. 750
задач з рекомендаціями та прикладами, (навчальний посібник), 10-11 кл.,
Форум, 2002.
10.
Шестопалов Є.А. Інформатика. Комп’ютерні тести, практичні

роботи (навчальний посібник), 10-11 кл., Аспект, 2005.
11.
Руденко В.Д., Макарчук О.М., ГІатланжоглу М.О. Курс
інформатики (у 2-х ч.), (навчально-методичний посібник), 10-11 кл., Фенікс,
2002, 2004.
12.
Ребрина В.А. та ін. Інформатика. Навчальний посібник, 10 кл.,
Генеза, 2007.
Додаткові навчальні посібники
3.
Морзе Н.В. Методика навчання інформатики, чч.1-4 (навчальнометодичний посібник), 10-11 кл., Навчальна книга, 2003.
4.
Руденко В.Д., Макарчук О.М., Патланжоглу М.О. Базовий курс
інформатики у 2-х частинах (навчально-методичний посібник), 10-11 кл.,
Видавнича група ВНУ, 2005, 2006.
Перелік методичної літератури
4. Державний стандарт загальної середньої освіти в Україні.
Інформатика. Освітня галузь “Технології” — К., Освіта України, 2004.
5. Реєстр програмних засобів навчального призначення // Інформатика
та інформаційні технології в навчальних закладах. - 2006, №1. - С. 180-189.
6. І.О. Завадський, Н.С. Прокопенко, Т.Г. Проценко. Програма курсу за
вибором «Основи створення комп’ютерних презентацій» // Інформатика та
інформаційні технології в навчальних закладах. - 2006, №4/5. - С.35-40.
ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
за спеціальністю 081 «Право» та 5.03040101 «Правознавство»
для випускників професійно-технічних училищ
професії «Секретар керівника (організації, підприємства, установи)»
ВСТУП
Дана програма розрахована для підготовки та вступу на навчання до
Київського державного коледжу туризму та готельного господарства.
Відповідно до Правил прийому до Київського державного коледжу
туризму та готельного господарства у 2017 році, фахове випробування зі
спеціальності «Правознавство» проводяться у осіб, які вступають на основі
кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника за професією «Секретар».
Фахове випробування проводиться у формі співбесіди з фахових
дисциплін:
- Діловодство;
- Теорія держави і права;
- Організація судових та правоохоронних органів.
Перераховані дисципліни мають тісний зв’язок між собою, а також є
базовими дисциплінами в процесі підготовки молодшого спеціаліста в галузі
права.
Метою проведення співбесіди є виявлення знань з вказаних
дисциплін.

Дана програма складається із:
1. Вступу;
2. Основної частини:
основні вимоги до навчальних дисциплін;
порядок проведення співбесіди;
порядок оцінювання співбесіди;
перелік питань з навчальних дисциплін.
3. Список рекомендованої літератури та нормативних актів.
ОСНОВНА ЧАСТИНА
2.1 Основні вимоги до навчальних дисциплін.
Програма на співбесіду включає в себе навчальні дисципліни:
а) Діловодство
Метою навчальної дисципліни “Діловодство” є вивчення діловодства,
що формує у майбутніх фахівців уміння й навички роботи з документами,
що супроводжують діяльність будь-якої організації.
Навчальна дисципліна ознайомлює студентів з основними видами
документів, вимогами, що пред’являються до оформлення документів,
ведення документообігу на підприємствах та здійснення контролю за
виконанням документів, забезпечення зберігання та використання
документами, що є в підприємстві.
Дана навчальна дисципліна передбачає вивчення основних питань, а
саме:
- організацію діловодства на підприємстві, в організаціях, установах;
- вимоги до оформлення документів;
- загальновживані норми оформлення текстового матеріалу;
- правила складання та оформлення довідково-інформаційної документації;
- правила складання та оформлення розпорядчих документів;
- правила складання та оформлення організаційних документів;
- правила складання та оформлення документів особового складу;
- організацію роботи з документами (реєстрація документів, формування та
оформлення справ, номенклатура справ).
- письмові звернення громадян;
- поточне зберігання документів
- обробка справ для наступного зберігання.
б) Теорія держави і права
Метою навчальної дисципліни “Теорія держави і права” є
дослідження ролі держави і права в організації суспільства. Розгляд основних
причин виникнення держави і права та теорій походження.
Поняття та сутність держави, її ознаки і функції. Історичні типи
держави. Характеристика окремих типів держав: рабовласницьких,
феодальних, капіталістичних. Поняття і ознаки правової держави.
Форма держави, характеристика складових частин поняття.

Право, його ознаки та функції. Джерела права, характеристика видів
джерел права.
Система права та її складові частини.
Законодавство і його систематизація. Характеристика видів
систематизації законодавства.
Правовідносини, суб’єкти і об’єкти правовідносин.
Юридична відповідальність, функції та види. Правомірна поведінка та
правопорушення. Склад та види правопорушень.
в) Організація судових і правоохоронних органів
Метою
навчальної
дисципліни
“Організація
судових
і
правоохоронних органів” є вивчення засад діяльності держави і захисту прав
людини, охорони правового порядку, державного впливу на негативні явища.
Дана навчальна дисципліна складається із знань про діяльність
уповноважених державних органів, а також про діяльність недержавних
структур, які співпрацюють у процесі судової, правоохоронної та
правозахисної діяльності.
Під час вивчення дисципліни розглядаються судові та правоохоронні
органи, їх місце у системі органів держави. Вивчаються і досліджуються їх
система, структура і компетенція. Розглядаються функції та принципи їх
діяльності.
2.2 Порядок проведення співбесіди
Співбесіда для вступу до Київського державного коледжу туризму та
готельного господарства здійснюється з числа викладачів циклової комісії
правових дисциплін.
При проведенні співбесіди кожний абітурієнт отримує пакет завдань,
що складається з трьох теоретичних питань з дисциплін, які входять до
переліку вказаному в даній програмі.
Склад комісії затверджується наказом директора Київського
державного коледжу туризму та готельного господарства.
Співбесіда проводиться в строки визначені приймальною комісією.
2.3 Порядок оцінювання співбесіди
Результати проведення співбесіди оцінюються за шкалою від 100 до
200 балів, яка визначається наведеними нижче критеріями:
Рівень
І
Початковий

12-бальна
Шкала
1

2

Тестові
бали

Критерій знань

Абітурієнт не засвоїв програмний
100-111,4 матеріал, допускає істотні помилки
у визначенні понять, не вміє
працювати з джерелами знань, не
112,0-117,4 орієнтується в нормативно-правових

актах.
3
ІІ
Середній

ІІІ
Достатній

ІV
Високий

118-123,4

4

124,0-132,6

5

133,5-142,1

6

143-151,6

7

152,5-161,1

8

162,0-170,5

9

171,5-180,0

10

11

12

Абітурієнт виявляє розуміння
основних положень навчальних
дисциплін, однак має неповноту
знань,визначення понять нечітке,
вміння сформульовані недостатньо,
допускаються помилки.
Абітурієнт достатньо глибоко дає
відповіді на поставлені питання,
грамотно й по суті викладає їх
зміст,не допускає істотних
неточностей у відповіді на
запитання, володіє юридичною
термінологією та необхідними
навичками і прийомами.

Абітурієнт глибоко та свідомо
181,0-189,5 сформулював відповідь на поставлені
питання, вичерпно,
послідовно,грамотно, логічно
викладає програмний матеріал та
190,5-199,0
взаємопов‘язує з теорією та
практикою. При цьому у абітурієнта
не виникає труднощів відповідь на
200
видозмінені завдання, він вільно
справляється з завданнями,показує
обізнаність з навчальною
літературою, правильно обґрунтовує
прийняті рішення.

2.4Перелік питань з навчальних дисциплін

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

а) Питання з дисципліни “Діловодство”
Сучасний діловий документ як носій інформації.
Реквізит, як обов’язковий елемент документа.
Загальні вимоги до оформлення документів.
Характеристика постійних реквізитів.
Характеристика змінних реквізитів.
Види бланків документів. Загальні вимоги до бланків.
Поняття про оригінал та копії документів.
Печатка, їх види і використання.

9. Підписання документів. Види підписів.
10.Загальна характеристика службових листів.
11.Порядок складання та оформлення довідок, доповідних
пояснювальних записок.
12.Інструкція – як організаційний документ.
13.Статут – як організаційний документ.
14.Характеристика наказів, їх види та оформлення.
15.Загальна характеристика протоколів.
16.Види заяв. Оформлення заяв.
17.Порядок складання та оформлення характеристики.
18.Складання та оформлення розписок і доручень.
19.Характеристика трудової книжки: використання та заповнення.
20.Документообіг вхідних документів
21.Документообіг документів..
22.Номенклатура справ. Види номенклатури.
23.Реєстрація службових документів. Види реєстрації документів.
24.Формування та оформлення справ.
25.Передача справ на архівне зберігання.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

та

б) Питання з дисципліни “Теорія держави і права”
Основні закономірності виникнення держави та права.
Поняття та ознаки суспільства.
Теорії походження держави та права.
Поняття та види реалізації норм права.
Класифікація правових систем.
Поняття та види функцій права.
Поняття і характерні риси норм права.
Джерела права.
Реалізація норм права.
Структура норм права.
Поняття систематизації законодавства.
Поняття системи права та системи законодавства.
Поняття та структура правових відносин.
Поняття та види юридичних фактів.
Функції держави: поняття, класифікація (за критеріями).
Поняття, причини та види правопорушень.
Поняття та ознаки держави.
Поняття, цілі, підстави та види юридичної відповідальності.
Поняття та структура державного апарату.
Поняття та види форм держави.
Поняття та сутність правової держави.
Способи тлумачення. Причини, що обумовлюють необхідність
тлумачення норм права.
Поняття правомірної та не правомірної поведінки.
Тлумачення норм права як загально-правова категорія.

25. Поняття історичного типу держави. Закономірності переходу від одного
типу держави до другого.
в) Питання з дисципліни
“Організація судових і правоохоронних органів”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Система законодавства що регулює правовідносини в сфері судочинства
та правоохоронних органів.
Теорія поділу влади. Історичний аспект виникнення та встановлення
судової влади в України.
Поняття судової влади та її характерні риси (ознаки).
Ознаки правосуддя.
Судова система загальних судів.
Порядок обрання (призначення) суддів.
Види і склад місцевих судів.
Види та склад апеляційних судів, їх повноваження.
Види та склад вищих спеціалізованих судів, їх повноваження.
Суд присяжних в Україні, порядок формування.
Верховний Суд України - найвищий судовий орган в системі судів
загальної юрисдикції: його склад, завдання, повноваження.
Конституційний Суд України: порядок формування, склад, структура і
повноваження.
Вища кваліфікаційна комісія суддів України: статус, склад і
повноваження.
Статус суддів: вимоги, право на заняття судової посади, обрання та
призначення.
Державна судова адміністрація, її статус та повноваження.
Прокуратура України, її повноваження, завдання та функції.
Структура, правовий статус та завдання Міністерства внутрішніх справ
України.
Загальні поняття про Службу безпеки України та її завдання і
повноваження.
Адвокатура України, її завдання.
Міністерство юстиції України: завдання, структура, повноваження.
Система органів державної виконавчої служби, їх завдання.
Поняття нотаріату. Органи і посадові особи, які вчиняють нотаріальні
дії.
Нотаріальні дії, що вчиняються в державних нотаріальних конторах.
Органи слідства. Досудове слідство.
Судова система України, її структура.
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ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
за спеціальністю 5.03050801 «Фінанси та кредит»
для випускників професійно-технічних училищ
Вступ
Відповідно Правил прийому до Київського технікуму готельного
господарства Міністерства освіти і науки України на 2017 р., випускники
професійно-технічних училищ, які здобули освітньо-професійний рівень
«Обліковець», мають право вступу за скороченою програмою навчання для
здобуття освітньо-професійного рівня молодшого спеціаліста за умови
виконання фахових випробувань.
З цією метою була розроблена програма, що містить методичні
рекомендації щодо порядку проведення співбесіди та порядок оцінювання
результатів співбесіди, а також включено перелік тем з дисципліни
«Фінанси», які виносяться на співбесіду.
Мета фахового випробування кваліфікованих робітників – визначення
рівня підготовленості вступників для здобуття освітньо-кваліфікаційного
рівня «молодший спеціаліст» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа
та страхування», виявлення їх реальних знань, умінь і навичок як фахівців
рівня кваліфікованого робітника.
Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного
засвоєння освітньо-професійної програми молодшого спеціаліста абітурієнти
повинні мати здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в
галузі фінансово-економічних наук.
Завданнями фахового вступного іспиту є:
 перевірка розуміння абітурієнтом програмного матеріалу профільної
дисципліни професійної підготовки;
 оцінювання здатності абітурієнта до творчого використання набутих
знань;
 аналіз уміння абітурієнта сформулювати своє вирішення конкретних
завдань облікової політики підприємства в умовах ринку.
Програма фахових випробувань для абітурієнтів, що вступають на основі
освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника для здобуття
освітньо- кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста спеціальності 072
«Фінанси, банківська справа та страхування» охоплює всі основні вимоги до
підготовки абітурієнтів.
Для вступу на спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та
страхування» потрібно мати міцні і ґрунтовні знання з дисципліни
«Фінанси».
Завданням фахових випробувань для вступу на навчання для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» на основі освітньокваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» за спеціальністю 072
«Фінанси, банківська справа та страхування» є виявлення рівня підготовки та
якості знань з дисципліни «Фінанси».

Метою проведення вступних випробувань є забезпечення конкурсних
засад шляхом виявлення теоретичної і практичної підготовки студентів з
фінансових дисциплін та їх використання в практичній діяльності
підприємств, установ в умовах ринкової економіки і конкуренції.
Предметом фахових вступних випробувань є знання та вміння, набуті
абітурієнтами при проходженні циклів нормативних дисциплін, зокрема з
дисципліни « «Фінанси».
Абітурієнт повинен знати :
 сутність фінансів, їх функції та роль, вплив на економіку країни через
фінансову політику і фінансовий механізм;
 основні показники фінансово-господарської діяльність підприємства;
 зміст роботи біржового валютного ринку;
 порядок встановлення й методологію обчислення валютного курсу
національної грошової одиниці України, сучасні фактори формування
світових фінансових ринків.
Абітурієнт повинен вміти :
 – розраховувати загальні витрати підприємства;
 розраховувати балансовий і чистий прибуток підприємства;
 визначати беззбитковий об'єм виробництва продукції (визначати
точку беззбитковості виробництва і реалізації продукції);
 розраховувати суму амортизаційних відраховувань як для цілей
оподатковування, так і з позиції бухгалтерського обліку;
 визначати ефективність використання основних коштів підприємства;
 визначати потреби підприємства в оборотних коштах на підставі
процедури нормування оборотних коштів;
 визначати
ефективність
використання
оборотних
коштів
підприємства;
 проводити оцінку фінансового стану підприємства на базі розрахунку
коефіцієнтів рентабельності, платоспроможності, фінансової стійкості і
ділової активності.
.Методика проведення співбесіди
Кожен абітурієнт отримує пакет завдань, що складається з двох
теоретичних питань та одного практичного завдання, які охоплюють весь
курс фінансів.
1. Критерії оцінювання співбесіди
Результат співбесіди оцінюється в діапазоні від 100 до 200 балів.
Переведення такої шкали в 12-ти бальну систему здійснюється за схемою:
оцінка «низький рівень» (0-3,9) – до 100 балів;
оцінка «середній рівень» (4-6,9) – 100-135 балів;
оцінка «достатній рівень» (7-9,9) – 136-170,0 балів
оцінка «високий рівень» (10-12) – 171 – 200,0 балів.

Критерії оцінювання рівня знань:
Оцінка
бали
Критерії
(10-12) –
абітурієнт продемонстрував всебічне системне і
171 – 200,0 глибоке
знання
програмного
матеріалу;
балів
засвоєння основної і додаткової літератури;
чітке володіння понятійним апаратом, методами,
«високий
методиками та інструментами, передбаченими
рівень»
програмою; виявив творчі здібності у викладі
навчально-програмного матеріалу як щодо
даного питання, так і щодо суміжних модулів
курсу та споріднених дисциплін
(7-9,9) –
абітурієнт продемонстрував добре знання
136-170,0
програмного матеріалу; засвоєння основної
балів
літератури; володіння понятійним апаратом,
методами, методиками та інструментами,
передбаченими програмою, але з деякими
несуттєвими неточностями;
«достатній
рівень»
(4-6,9) –
абітурієнт показав посереднє знання основного
100-135
програмного матеріалу; засвоєння інформації
балів
переважно з лекційного курсу або з лише одного
«середній
підручника;
володіння
лише
окремими
рівень»
методами, методиками та інструментами,
передбаченими програмою;
(1-3,9 ) –
абітурієнт має значні прогалини у знанні
Менше 100 основного
програмного
матеріалу;
балів
фрагментарно володіє базовими поняттями,
методиками та інструментами, допускаючись
«низький
при їх використанні принципових помилок;
рівень»
ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ
Тема1: Предмет фінансової науки . Суть і функції фінансів
Поняття фінансів. Специфічні сфери фінансів: державні фінанси;
фінанси господарських одиниць; фінансовий ринок; міжнародні фінанси.
Характеристика цих сфер.
Фінанси, особливості їх функціонування — економічне вчення про
товарно-грошові відносини. Відбиття специфіки товарно-грошових відносин
і функцій держави в умовах ринкової економіки на фінансових відносинах.
Функції фінансів. Прояви функцій фінансів у процесі розподілу та
перерозподілу валового внутрішнього продукту і національного доходу.
Сутність контрольної функції фінансів, її прояв в організації контролю за
розподілом частини валового внутрішнього продукту за відповідними
фондами та їх витрачанням за цільовим призначенням.
Поняття фінансових ресурсів. Централізовані фінансові ресурси.
Децентралізовані фінансові ресурси. Джерела їх формування.

Література: [1о,3о, 5д]
Тема2 : Фінансова політика держави
Фінансова політика як складова частина економічної політики.
Фінансова політика як відображення суб’єктивних дій певних верств
суспільства або окремих груп людей. Держава як суб’єкт вироблення
фінансової політики. Зовнішні та внутрішні фактори впливу на фінансову
політику. Мета та призначення фінансової політики, завдання фінансової
політики. Складові фінансової політики: податкова бюджетна, грошовокредитна, валютна, інвестиційна. Типи фінансової політики: жорстка
регламентація, помірна регламентація, політика мінімальних обмежень. Види
фінансової політики: політика стабілізації, політика економічного зростання,
політика стримування ділової активності. Етапи процесу формування та
Література: [1о, 4о, 6д]
Тема3 : Фінансова система
Поняття фінансової системи. Структура фінансової системи: фінанси
підприємств, державний бюджет, місцеві бюджети, страхування, державні
цільові фонди, державний кредит, фінанси населення, фінансовий ринок.
Фінансова політика — складова економічної та соціальної політики
держави. Зміст і завдання фінансової політики. Основні напрями фінансової
політики. Стратегія і тактика фінансової політики України на сучасному
етапі.
Фінансовий механізм. Поняття і структура фінансового механізму.
Фінансове планування. Система фінансових планів. Зведений
фінансовий баланс держави. Фінансовий контроль. Зміст і призначення
фінансового контролю. Види, методи фінансового контролю. Державні та
недержавні органи фінансового контролю. Розвиток фінансового
законодавства в Україні.
Література: [1о.(§ 3) ;2о. (розд 6) ; 6д (глава 3)]
Тема 4: Фінанси суб’єктів господарювання
Поняття фінансів підприємницьких структур. Місце фінансів
підприємницьких структур у фінансовій системі країни. Структура
фінансових відносин на підприємстві. Поняття і структура майна
підприємства. Основні та оборотні засоби, їх особливості. Порядок
формування майна підприємства.
Поняття фінансових ресурсів підприємницьких структур. Особливості
фінансових відносин на підприємствах різних форм власності та видів
діяльності. Фінанси комерційних підприємств. Особливості організації
фінансів некомерційних установ і організацій. Фінанси громадських
організацій та доброчинних фондів.
Література: [1о.(§ 4) ;2о. (розд 2) ; 3д (глава 4)]

Тема 5 : Податки
Сутність, призначення та функції податків. Класифікація податків.
Принципи оподаткування. Характеристика елементів податку.
Основні види податків та механізм їх обчислення.
Загальнодержавні податки, їх структура та порядок встановлення.
Склад місцевих податків та зборів і порядок їх встановлення.
Література: [1о.(§ 6) ;3о. (розд 4) ; 2д (глава 5)]
Тема 6: Бюджет
Сутність та призначення бюджету держави. Значення державного
бюджету в господарському механізмі держави. Бюджет як економічна
категорія, його об’єкти та суб’єкти. Бюджет як основний фінансовий план
держави. Показники стану бюджету — профіцит бюджету і бюджетний
дефіцит.
Бюджетний устрій і бюджетна система. Принципи побудови
бюджетної системи. Державний бюджет: поняття та функції. Місцеві
бюджети України. Функції місцевих бюджетів. Зведений бюджет: сутність та
призначення.
Бюджетне субсидіювання та його види: субсидії, субвенції, дотації.
Бюджетні позички, порядок їх видавання і погашення. Бюджетний процес,
його складові та регламентування. Бюджетне планування, його завдання,
методи і принципи. Виконання Державного бюджету.
Література: [1о.(§ 7) ;3о. (розд 5) ; 5д (глава 4); 7д ( глава 4)]
Тема7: Державний кредит.
Економічний зміст державного кредиту. Роль державного кредиту у
формуванні додаткових фінансових ресурсів держави і фінансуванні
дефіциту бюджету. Взаємозв'язок і відмінності між державним і банківським
кредитом.
Види і форми державного кредиту, внутрішній і зовнішній
державний борг. Державні позики. Використання ощадних внесків для
кредитування потреб держави. Державний позиковий фонд.
Класифікація державних позик. Правове оформлення державних
позик. Види державних цінних паперів, порядок їх емісії і погашення.
Державний борг. Капітальний і поточний державний борг. Джерела
погашення державного боргу. Управління державним боргом.
Література: : [1о.(§ 9) ;3о. (розд 6) ; 5д (глава 5);]
Тема 8: Місцеві фінанси
Місцеві фінанси — складова загальнодержавних фінансів. Склад
місцевих фінансів. Функції місцевих фінансів. Розподільча функція місцевих
фінансів. Місцеві фінанси як фіскальний інструмент перерозподілу валового
внутрішнього продукту. Значення місцевих фінансів як фіскального
інструменту економічного розвитку та джерела фінансування громадських
послуг і економічного розвитку. Контрольна функція місцевих фінансів та

види і форми її прояву.
Фінансова політика і роль місцевих органів влади в її реалізації.
Особливості функціонування фінансового механізму на рівні місцевого
самоврядування.
Література: [1о.(§ 10) ;2о. (глава 5) ; 5д (глава 6);
Тема 9: Спеціальні цільові фонди держави
Сутність, роль та призначення державних цільових фондів на
сучасному етапі.
Класифікація державних цільових фондів. Економічні та соціальні
державні цільові фонди. Принципи соціального страхування. Пенсійне
забезпечення — складова соціального захисту. Джерела формування га
напрями фінансування коштів державного Пенсійного фонду.
Державні цільові фонди місцевих органів влади. Валютні та
резервні
фонди місцевих органів влади.
Література: [1о.(§ 8) ;2о. (глава 6) ; 3д (глава 5);
Тема 10 : Страховий ринок
Економічна необхідність, сутність та функції страхування. Страховий
фонд як джерело покриття збитків від страхових випадків. Суб’єкти
страхових відносин: страховики, страхувальники. Галузі страхування:
страхування особисте, майнове, відповідальності.
Сутність, принципи обов’язкового та добровільного страхування. Види
майнового страхування. Необхідність та зміст страхування відповідальності.
Ризик у підприємництві та необхідність його страхування. Види
підприємницьких ризиків. Співстрахування та перестрахування: зміст і
функції.
Сутність, структура та суб’єкти страхового ринку.
Література: [1о.(§ 16) ;4о. (розд 6) ; 5д (глава 7); 7д ( глава 7)
Тема 11 : Фінансовий ринок
Суть фінансового ринку, його роль в мобілізації і перерозподілі
фінансових ресурсів. Класифікація фінансових ринків. Ринок позикових
капіталів. Ринок цінних паперів. Первинний і вторинний фінансові ринки.
Механізм функціонування фінансового ринку.
Література: [2 о.(§ 9) ;4о. (розд 7) ; 5д (глава 9); 7д ( глава 9)]
Тема 12: Міжнародні фінанси
Система міжнародних фінансових відносин. Функції міжнародних
фінансів. Міжнародна фінансова політика.
Фінанси міжнародних організацій: Організація об'єднаних націй
(ООН), Європейський Союз (ЄС). Міжнародні фінансові інститути.
Валютна система. Поняття «Валютна система» і «валюта».
Світовий фінансовий ринок. Організаційні основи світового
фінансового ринку. Міжнародні розрахунки і валютне регулювання.

Організаційні основи міжнародних розрахунків.
Література: [1 о.(§ 11) ;4о. (розд 7) ; 7д ( глава 9)]
РЕКОМЕНДАЦІЇ
Підготовка вступного фахового іспиту на здобуття освітньокваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальністю
072 «Фінанси, банківська справа та страхування» на основі
освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник»
При підготовці рекомендується дотримуватися наступної послідовності:
1. Повторити, а в окремих випадках вивчити інформацію, що
міститься у рекомендованому переліку питань.
2. Детально проробити основні інформаційні матеріали по кожній
темі, що входить до складу атестації зі спеціальності.
3. При опрацюванні інформаційних матеріалів рекомендованої
літератури особливу увагу слід зосередити на основних поняттях та
положеннях організації та ведення обліку на підприємствах України.
4. Детально
проробити конспект лекцій всіх тем, які
розглядаються при проведенні консультацій перед атестацією.
Перелік питань
1. Ознаки фінансів держави.
2. Групування державних видатків.
3. Міжнародні валютно-фінансові організації.
4. Основні функції фінансів держави.
5. Державні видатки.
6. Всесвітня валютна система.
7. Фінансова система держави.
8. Соціально - економічна суть бюджетів.
9. Поняття і структура міжнародних фінансів.
10.Підсистеми фінансової системи держави.
11. Бюджетна класифікація держави та її рівні.
12. Типи цінних паперів, їх емісія та обіг в Україні.
13. Ланки підсистем фінансової системи держави.
14. Бюджетна система держави.
15. Ринок фінансових послуг в Україні..
16. Фінансова політика держави.
17. Доходи державного бюджету.
18. Ринок цінних паперів в Україні.
19. Основні задачі фінансової політики держави.
20. Податкові і неподаткові надходження до державного бюджету.
21. Ринок кредитних ресурсів в Україні.

22. Структурні елементи фінансової політики держави.
23. Види витрат бюджетів.
24. Ринок грошей в Україні.
25. Фінансові механізми реалізації фінансової політики держави.
26. Основні принципи й методи бюджетного фінансування.
27. Призначення й структура фінансового ринку в Україні.
28. Сутність, функції й організація фінансів підприємств.
29. Форми витрат бюджетів.
30. Страховий ринок України.
31. Групування фінансових відносин підприємств.
32. Поняття профіциту й дефіциту бюджету.
33. Організація страхування в Україні.
34. Функції фінансів підприємств.
35. Сутність, призначення і функції податків держави.
36. Форми страхових фондів в Україні.
37. Фінансові ресурси підприємства.
38. Сутність податкової системи держави.
39. Склад страхових відрахувань і страхові платежі.
40. Фінансове планування на підприємстві.
41. Види податків і джерела їхньої оплати.
42. Особливості фінансових відносин у сфері страхування.
43. Зміст фінансового плану підприємства.
44. Непрямі податки, що діють в Україні.
45. Управління державним боргом.
46. Сутність і призначення державних фінансів.
47. Прямі податки, що функціонують в Україні.
48. Поняття й функції державного кредиту.
49. Основні елементи фінансової системи держави.
50. Місцеві податки й збори в Україні.
51. Економічні позабюджетні фонди в Україні.
52. Фінансові ресурси держави.
53. Місцеві фінанси в економічній системі держави.
54. Соціальні позабюджетні фонди в Україні.
55. Державні доходи.
56. Склад місцевих фінансових ресурсів.
57. Економічна сутність і структура позабюджетних фондів.
58. Бюджетна політика держави.
59. Класифікація доходів місцевих органів влади.
60. Державні цільові фонди.
61. Міри бюджетної політики держави.
62. Місцеві бюджети - фінансова основа місцевого самоврядування.
63. Балансування місцевих бюджетів.
64. Напрямку дії бюджетної політики держави.
65. Місцеві податки в Україні й в інших державах,
66. Тенденція розвитку фондового ринку в Україні.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
І. Основна:
1. Теорія фінансів. Під загальною редакцією Василика О.Д. Київ – 2005
2. Фінанси ( загальна теорія) В.М. Опарін Київ – 2007
3. Фінанси (теоретичні основи) Під керівництвом М.В. Грідчіной, В.Б.
Заходжай Київ – 2007
ІІ. Додаткова:
1. Державні фінанси в умовах демократії Планкарт Ш. К. Либідь , 2000 р.
2. Місцеві фінанси України Кравченко В.І. К. т-во «Знання» 2000 р.
3. Фінанси підприємств Поддєрьогін А.М. КНЕУ, 2000 р.
4. Теорія грошей Гальчинський А.С. К, «Основи», 2001 р.
ІІІ. Законодавча база
1. Конституція України
2. Закон України “Про внесення змін до Закону України”, “Про державну
податкову службу в Україні” / Голос України 1998, № 29
3. Закон України "Про аудиторську діяльність"( Наказ Міністерства
внутрішніх справ України від 24.12.2009 № 552)
4. Закон України “ Про страхування”
5. Закон України “Про цінні папери і фондову біржу”
6. Закон України “Про режим іноземного інвестування
7. Закон України “Про рахункову палату ВР України
8. Податковий кодекс України № 2756-V від 02 грудня 2010 року зі
змінами та доповненнями.

ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
за спеціальністю 242 «Туризм» та 5.14010301 «Туристичне обслуговування»
для випускників професійно-технічних училищ
(професії «Агент з організації туризму»)
1.Вступ
Відповідно до Правил прийому до Київського технікуму готельного
господарства Міністерства освіти і науки України на 2015 р., випускники
професійно-технічних училищ, що мають в документі про освіту 7-12 балів
(за 12-ти бальною шкалою), зараховуються до складу студентів Київського
технікуму готельного господарства за наслідками попередньої співбесіди за
фахом.
З цією метою була розроблена програма, що містить методичні
рекомендації щодо порядку проведення співбесіди, зміст тем з навчальної
дисципліни „Технологія і організація туристичної діяльності”, перелік питань
з зазначеної дисципліни які виносяться на співбесіду, порядок оцінювання
результатів співбесіди, та список літератури.
2. Методика проведення співбесіди
Кожен абітурієнт отримує два теоретичних питання, які охоплюють
курс вивчення навчальної дисципліни „Технологія і організація туристичної
діяльності” за спеціальністю 5.14010301 “Туристичне обслуговування”.
3. Зміст тем з навчальної дисципліни
„Технологія і організація туристичної діяльності”
ТЕМА 1. Поняття туристичної діяльності. Місце та значення в
економіці України.
Історія виникнення та розвитку туризму у світі.
Сутність, мета та завдання предмету “Технологія туристичної
діяльності”. Технологічні аспекти організації туристичної діяльності.
Місце туризму в народному господарстві. Туризм і сфера послуг.
Визначення основного понятійного апарату: туризм, турист,
туристична послуга, туристичні ресурси, туристична індустрія, тур,
туристичний продукт.
Визначення поняття “туристичний бізнес”, його місце та значення в
економіці України. Перспективи розвитку туризму у світі.
Класифікація туризму за організаційними видами та формами:
географічній приналежності, напрямку туристичного потоку, цілі
подорожі, по способу пересування, засобам розміщення туристів, кількості
учасників подорожі, організаційно-правовим формам.

ТЕМА 2. Державне регулювання туристичної діяльності в Україні.
Державне регулювання туристичної діяльності в Україні: цілі,
методи, принципи. Державні органи, що здійснюють регулювання в галузі
туризму.
Нормативно-правова база, що регламентує туристичну діяльність
Сучасний стан та основні напрямки розвитку туризму в регіонах
України. Пріоритетні напрямки розвитку туризму.
Види організаційно-правових форм діяльності туристичних
підприємств. Державна реєстрація субєктів туристичної діяльності.
Особливості отримання ліцензії туроператором та турагентом для
здійснення туристичної діяльності в Україні. Державне регулювання
надання ліцензії підприємствам, які надають туристичні послуги.
Процедура видачі ліцензії туристичному підприємству.
ТЕМА 3. Технологія створення туристичного продукту.
Основні поняття та визначення. Структура туристичного продукту.
Характеристика особливостей туристичних послуг.
Основні та додаткові види туристичних послуг, що входять до складу
турпакету. Види турпакетів. Класифікація (види) турів та маршрутів.
Послідовність процесу проектування та формування турів, їх
калькуляція. Зміст процесу обслуговування та продажу туристичного
продукту клієнтові.
Типологія туристів.
Документальне забезпечення процесу створення та реалізації
туристичного продукту. Типи документів, які використовуються у
взаємовідносинах туристичного підприємства з клієнтом. Заявка на
бронювання туру, підтвердження бронювання, договір на туристичне
обслуговування, путівка, ваучер, страховий поліс, проїзні квитки та ін.
документи , що засвідчують особу туриста.
Технологія проведення розрахунків туристичного підприємства з
клієнтами. Використання, в розрахунках за туристичні послуги, дорожніх
чеків, банківських платіжних карток. Правила проведення розрахунків за
допомогою платіжних засобів.
Правила та порядок складання програм перебування туристів.
ТЕМА 4 Технологічні процеси просування та збуту туристичного
продукту.
Основні поняття та визначення. Види туристичних підприємств:
туроператорська та турагентська діяльність. Їх функції та відмінні
особливості. Фінансове забезпечення туроператорів та турагентів
Технології доведення туристичного продукту до клієнта за
допомогою прямих та непрямих каналів збуту, характеристика основних
форм продажу туристичного продукту (власні бюро продажу, front-оffice,
call-office, контрагентська мережа).
Схеми просування туристичного продукту. Методи продажу

туристичного продукту. Управління збутом туристичного продукту.
Вимоги до професійної підготовки та кваліфікації персоналу
туристичного підприємства. Посадові інструкції персоналу. Соціальнопсихологічні особливості в підготовці персоналу туристичного
підприємства.
Претензійна робота в туристичній діяльності.
ТЕМА 5. Взаємодія туристичного підприємства з партнерами на основі
договірних відносин.
Перелік партнерів турфірми в залежності від виду діяльності
(турагент або туроператор) на туристичному ринку України.
Ознайомлення з формою типового договору. Характеристика
взаємодії турфірми з партнерами на основі договірних відносин.
Для турагента: визначення видів угод з туроператорами.
Для туроператора внутрішнього ринку: агентські договори, договори
з тур операторами; договори з закладами розміщення: пансіонати, готелі,
санаторії; договори з підприємствами харчування; екскурсійними бюро або
екскурсійними об’єктами; договори на транспортне обслуговування;
страховими компаніями.
Для туроператора зовнішнього ринку: агентські договори; договори з
партнерами за кордоном (контрагентами) та внутрішніми партнерами
країни.
ТЕМА 6. Організація паспортно-візових формальностей при наданні
туристичних послуг.
Види туристичних формальностей. Ознайомлення з паспортновізовими формальностями.
Особливості оформлення віз для країн до яких подорожують туристи
- перелік необхідних документів, порядок їх прийому та розгляду, терміни
оформлення візи, їх види.
Ознайомлення з порядком отримання акредитації турфірмою у
посольствах іноземних країн. Референс.
Особливості санітарно-медичних формальностей при подорожуванні
в різні країни.
Митні та валютні формальності для туристів.
ТЕМА 7. Інформаційні технології в туристичній діяльності
підприємства. Використання каналів INTERNET.
Ознайомлення з використанням інформаційних технологій (мережі
Інтернет).
Ознайомлення з прикладними програмами по формуванню та реалізації
туристичного продукту.
Українська Туристична Інформаційна Система. Технологія on-lien
бронювання турів при організації туристичних подорожей.
Особливості рекламно-виставкової діяльності в туристичній діяльності.

ТЕМА 8. Міжнародне співробітництво в галузі туризму.
Міжнародне регулювання туристичної діяльності. Міжнародні акти,
які регулюють туристичну діяльність. Міжнародні організації, які
працюють в сфері туризму їх цілі. Міжнародні заходи з питань розвитку
туризму.
4. Перелік питань, що виносяться на співбесіду з навчальної
дисципліни „Технологія і організація туристичної діяльності”
1.
Історія та основні етапи розвитку туристичної діяльності.
2.
Дайте визначення туризму - як виду соціального явища.
Охарактеризуйте зовнішні та внутрішні фактори, що впливають на розвиток
туризму.
3.
Дайте визначення основних понять туристичної термінології. Наведіть
класифікацію підприємств, які пов’язані з індустрією туризму.
4.
Охарактеризуйте основні форми, види туризму. Розкрийте сутність
безпеки туристських подорожей.
5.
Охарактеризуйте сутність законодавчо-правового регулювання
туристичної діяльності в Україні. Охарактеризуйте права та обов’язки
туриста.
6.
Охарактеризуйте призначення та зміст туристичного ваучера.
Розкрийте сутність «програми перебування», наведіть її складові та основні
групи заходів, що до неї включаються.
7.
Розкрийте зміст митних та валютних формальностей в туристичній
діяльності. Класифікація документів, що дають право на переміщення через
кордон України.
8.
Розкрийте зміст паспортних формальностей в туристичній діяльності.
Класифікація документів, що дають право на переміщення через кордон
України.
9.
Розкрийте зміст санітарно-медичних формальностей в туристичній
діяльності.
10. Дайте визначення, що таке тур та основні етапи формування турів.
11. Дайте визначення, що таке «тур пакет» та «тур продукт» та їх складові.
12. Дайте визначення поняття «тур», види турів. Фази життєвого циклу
туристичного продукту.
13. Визначте відмінність понять «тур оператор» і «турагент».
Охарактеризуйте умови та особливості співробітництва тур операторів та тур
агентів. Які основні умови визначаються в агентських угодах.
14. Дайте визначення поняття «реклама в туризмі». Види рекламоносіїв в
туризмі.
15. Розкрийте сутність тур операторської діяльності та її основні функції.
Охарактеризуйте договірні відносини туроператорів та турагентів.
16. Технологія співпраці туристичних фірм зі страховими компаніями.
17. Види страхування, які використовуються в туризмі. Правові основи
туристського страхування в Україні.

18. Дайте визначення поняттю «чартер», види чартерів, які
використовуються при перевезенні туристів. Охарактеризуйте основні
складові оформлення авіаквитка.
19. Дайте оцінку переваг і недоліків подорожування різними
транспортними засобами.
20. Розкрийте сутність подорожування на залізничному транспорті.
21. Дайте оцінку переваг і недоліків використання автомобільного
транспорту.
22. Охарактеризуйте основні елементи обслуговування при подорожуванні
водними видами транспорту. Проаналізуйте чинники, що впливають на
розвиток круїзного туризму.
23. Розкрийте сутність турагенської діяльності. Охарактеризуйте основні
канали розповсюдження туристського продукту.
24. Наведіть та охарактеризуйте існуючу систему ліцензування
туристичної діяльності в Україні.
25. Поняття ліцензії та ліцензування. Види туристської діяльності, які
підлягають ліцензуванню. Особливості отримання ліцензії туристськими
підприємствами.
26. Поняття візи та її види. Дайте визначення терміну «шенгенська віза».
Які країни входять до Шенгенської зони. Перерахуйте основний перелік
документів для оформлення візи.
27. Дайте визначення та поясніть особливості претензійної роботи в
туризмі. Правила поведінки туриста та менеджера туристичного агентства.
28. Розкрийте послідовність проектування
туристської послуги.
Охарактеризуйте технологію розрахунку вартості туру.
29. Спеціалізовані комп’ютерні системи в туристській галузі.
Впровадження та використання каналів «Інтернет». Основні комп’ютерні
мережі при бронюванні турів.
30. Розкрийте технологію (послідовність) продажу туристичного продукту.
З чого починається робота менеджера з клієнтом.
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5. Критерії оцінювання співбесіди
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Від 12-ти до 10-ти балів виставляється за повну, всебічну обґрунтовану
відповідь на питання (розв’язання завдань) з посиланням на відповідні
нормативні документи, яка засвідчує засвоєння основної і додаткової
літератури; володіння понятійним апаратом, методиками та інструментами,
вивчення яких передбачено програмою дисципліни, та вміння
використовувати їх для яких передбачено програмою дисципліни, та вміння
використовувати їх для вирішення завдань; робити аргументовані висновки;
здатність висловлювати і аргументувати погляди на дане питання (завдання).
Від 9-ти до 7-ми балів виставляється за повну відповідь на питання
(розв’язання завдань), яка засвідчує засвоєння основної і додаткової
літератури; володіння необхідними методиками й інструментами, вивчення
яких передбачено програмою дисципліни, уміння використовувати їх для
вирішення типових і нетипових завдань.
Від 4-ох до 6-ти балів виставляється за відповідь, яка засвідчує
достатній рівень знань з основного програмного матеріалу. Засвоєння
інформації лекційного курсу, володіння необхідними методиками й
інструментами, передбаченими програмою, уміння використовувати набуті
знання для вирішення типових завдань з можливими незначними помилками.
Від 1-го до 3-ох балів виставляється за неповну відповідь, яка засвідчує
наявність значних прогалин у засвоєнні дисципліни, володіння лише
окремими поняттями, методами, інструментами з можливими принциповими
помилками в процесі їх використання.
6. Список рекомендованої літератури з навчальної дисципліни
„Технологія і організація туристичної діяльності”
1. Бейдик О.О. Словник-довідник туристських термінів. – К.: Палітра, 1998.
2. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності В Україні – Черн.: Книги –
ХНІ, 2003. – 300с.
3. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) – К.:
„Альтерпрес”, 2002. – 436 с.: іл., картосхеми.
4. Михайліченко Г.І. Практика організації туристичних подорожей: Навч. Пос.
– К.: Київ. Нац.-торг. Ун-т, 2003. – 156с.
5. Сокол Т.Г. Основи туризмознавства: Навч. пос. – К.: РедЛайн, 1999. – 77с.
6. Сокол Т.Г. Організація туристичної діяльності в Україні. – Навч. пос. – К.:
"Рокор", 2001. – 200с.
7. Федорченко В.К., Дьорова Т.А. Історія туризму в Україні.: Навч. пос. / К.:
Вища школа., 2002. – 195с.: іл.
8. Федорченко В.К., Мініч І.М. Туристський словник-довідник: Навч. посіб. –
К.: Дніпро, 2000. – 160с.
9. Школа І.М. та ін. Менеджмент туристичної індустрії: Навч. пос. / За ред.
проф. І.М. Школи. – Чернівці, 2003. – 596 с.

ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
за спеціальністю 181 «Харчові технології» та 5.05170101 «Виробництво
харчової продукції»
для випускників професійно-технічних училищ
(професії «Кухар»)

Вступ
Відповідно Правил прийому до Київського державного коледжу
туризму та готельного господарства Міністерства освіти і науки України
на 2015 р., випускники професійно-технічних училищ даного профілю
(професія «Кухар») зараховуються до складу студентів Київського
технікуму готельного господарства за підсумками попередньої співбесіди
за фахом.
З цією метою була розроблена програма, що містить методичні
рекомендації, порядок оцінювання результатів співбесіди, перелік питань
за темами дисципліни «Технологія виробництва кулінарної продукції»,
список рекомендованої літератури.
Методика проведення співбесіди
Фахове випробування проводиться у формі співбесіди з фахової
дисципліни «Технологія виробництва кулінарної продукції».
Метою проведення співбесіди є виявлення знань з даної дисципліни.
Зміст тем навчальної дисципліни
«Технологія виробництва кулінарної продукції»
Тема: Вступ.
Завдання і зміст дисципліни «Технологія виробництва кулінарної
продукції», його зв’язки з іншими спец дисциплінами, історія створення
наукової дисципліни. Перспективи розвитку масового харчування в умовах
сучасних вимог.
Характеристика технологічного процесу виробництва продукції
харчування. Поняття про сировину, готову продукцію, презентація страв.
Тема : Прийоми кулінарної обробки харчових продуктів
Поняття про механічну і теплову кулінарну обробку продуктів.
Характеристика основних прийомів, що використовуються при механічній
обробці сировини: механічні (сортування, подрібнювання, перемішування,

збивання);
гідромеханічні
(промивання,
замочування,
осадження,
фільтрування).
Значення теплової обробки продуктів.
Характеристика основних прийомів теплової обробки продуктів.
Варіння: у рідкому середовищі (при повному зануренні), припускання(з
частковим зануренням), в атмосфері насиченої пари, на водяній бані, під
тиском (в автоклавах), у вакуумі.
Смаження: із невеликою кількістю жиру, без жиру, у фритюрі, у камері
жарової шафи, в полі ІЧ-випромінювання.
Комбіновані прийоми теплової обробки: тушкування, запікання,
брезирування.
Допоміжні прийоми теплової обробки: обсмалювання, бланшування,
пасерування.
Тема: Зміни білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, барвників.
Характеристика білків.
Фактори, які впливають на зміну структури та стану білків (
температура, механічний вплив).
Стан білків в харчових продуктах (золя і гелю)
Білки м’яса та риби, змінювання колагену при тепловій обробці,
фактори, що впливають на швидкість переходу колагену ( в м’ясі) в глютин.
Характеристика вуглеводів.
Фактори, які впливають на зміну структури та стану вуглеводів
(карамелізація, інверсія, гідроліз, клейстеризація).
Характеристика жирів.
Фактори, які впливають на зміну структури та стану жирів
(температура, час нагрівання, дія на жир води і повітря, наявність в жиру
продуктів).
Зміни жирів, які відбуваються у продуктах під час варіння та смаження.
ОБРОБКА ОВОЧІВ І ГРИБІВ
Тема: Значення овочів у харчуванні. Обробка бульбоплодів, нарізка
бульбоплодів.
Технологічний процес механічної обробки картоплі ,форми нарізування
картоплі (прості, фігурні), їх кулінарне використання; раціональне
використання відходів.
Види овочів і їх значення в харчуванні, технологічна послідовність
обробки бульбоплодів, види нарізки використання різних нарізок при
приготуванні страв, напівфабрикати з картоплі, термін зберігання.
Тема: Обробка коренеплодів, цибулевих та інших овочів і грибів.

Обробка і приготування напівфабрикатів з цибулевих , капустяних,
плодових, шпинатних, десертних овочів.
Технологічна послідовність механічної обробки різних овочів, нарізка та
використання, напівфабрикати з овочів, термін зберігання.
Технологічний процес приготування швидкозаморожених овочевих
напівфабрикатів, їх використання; вимоги до якості , умови та терміни
реалізації.
Технологічний процес обробки сушених, маринованих, консервованих
овочів і грибів.
ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА СУПІВ
Тема : Значення супів у харчуванні. Класифікація супів.
Технологічний процес приготування та відпуск заправних супів.
Технологічний процес приготування супів-пюре, молочних, холодних,
солодких супів.
Значення супів у харчуванні; класифікація супів. Технологічний процес
варіння бульйонів для супів, їх різновиди.
Кулінарна характеристика заправних супів, їх асортимент, підготовка
гарнірів, послідовність закладання гарнірів; вимоги до якості, умови та
терміни зберігання.
Кулінарна характеристика прозорих супів, асортимент, особливості
приготування і відпуску. Способи освітлення бульйонів; процеси, які мають
місце при цьому; гарніри до прозорих супів, їх асортимент, вимоги до якості.
Кулінарна характеристика супів-пюре, асортимент, відмінні
особливості приготування; вимоги до якості.
Кулінарна характеристика холодних супів, особливості приготування
та відпуску.
Кулінарна характеристика солодких супів, особливості приготування
та відпуску; асортимент гарнірів до солодких супів.
Санітарні вимоги до приготування холодних і солодких супів, умови та
терміни зберігання та відпуску.
ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА СОУСІВ
Тема : Значення та класифікація соусів. Технологічний процес
приготування основного червоного соусу та його похідних.
Технологічний процес приготування основного білого соусу.
Технологічний процес приготування грибного, сметанного,
молочного соусів, використання.
Значення і класифікація соусів, приготування бульйонів, борошняних
пасеровок, приготування червоного основного соусу, його похідних.
Використання червоних соусів. Вимоги до якості та термін зберігання.

Приготування білої борошняної пасеровки, її з’єднання з рідиною. Білі
основні соуси та їх похідні. Використання білих соусів. Вимоги до якості та
термін зберігання.
Асортимент соусів та технологічна послідовність приготування
масляних сумішей, соусів на вершковому, рослинній олії, соусів на отці,
солодких соусів, їх використання. Вимоги до якості та термін зберігання.

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА СТРАВ ТА ГАРНІРІВ З ОВОЧІВ
І ГРИБІВ
Тема : Значення страв із овочів та грибів. Технологічний процес
приготування відварних, припущених і тушкованих страв та гарнірів з
овочів.
Технологічний процес приготування смажених, запечених страв з
овочів та грибів.
Технологічний процес приготування страв з овочевих сумішей.
Принцип підбору овочевих гарнірів до м’яса і риби. Кулінарна
характеристика
страв і гарнірів з відварних і припущених овочів.
Особливості варіння окремих видів овочів. Кулінарна характеристика страв і
гарнірів із смажених овочів. Правила смажіння овочів, асортимент страв і
гарнірів із смажених овочів (по Збірнику рецептур). Кулінарна
характеристика тушкованих, фаршированих та запечених страв з овочів (по
Збірнику рецептур). Вимоги до якості страв і гарнірів з овочів та грибів,
умови і терміни реалізації страв і гарнірів.
Робота зі Збірником рецептур, нормативно-технічною документацією
(на навчальних заняттях, позааудиторно).
ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА СТРАВ ТА ГАРНІРІВ З КРУП,
БОБОВИХ ТА МАКАРОННИХ ВИРОБІВ
Тема: Правила варіння та технологічний процес приготування
страв із каш.
Правила варіння та технологічний процес приготування страв з
макаронних виробів, бобових. Вимоги до якості, термін реалізації.
Принципи підбору гарнірів із круп, бобових і макаронних виробів до
страв. Характеристика розсипчастих, в’язких, рідких каш, виробів із каш
(запіканок, крупників, пудингів, котлет, галушок, манника). Асортимент
вивчається по Збірнику рецептур. Вимоги до якості, терміни реалізації каш та
виробів із них.
Характеристика страв і гарнірів з бобових; забезпечення зберігання
вітамінів і підвищення харчової цінності страв.

Характеристика макаронних виробів, використання і відпуск страв із
макаронних виробів. (асортимент вивчається по Збірнику рецептур).
Розрахунок кількості, солі, крупи, необхідних для приготування каш різної
консистенції. Вимоги до якості, терміни реалізації страв і гарнірів із бобових
і макаронних виробів.
ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВАСТРАВ З КИСЛОМОЛОЧНОГО СИРУ
ТА ЯЄЦЬ
Тема: Технологічний процес приготування страв з
кисломолочного сиру. Вимоги до якості, термін реалізації.
Технологічний процес приготування страв з яєць. Вимоги до
якості, терміни реалізації.
Асортимент страв із варених яєць, використання. Кулінарна
характеристика страв із смажених яєць (яєчні натуральної, із різноманітними
продуктами; омлетів натуральних, змішаних, фаршированих).
Кулінарна характеристика страв із запечених яєць (під соусом,
омлетів, драчени).
Вимоги до якості, терміни реалізації страв із яєць.
Кулінарна характеристика страв з натурального сиру: сир із сметаною,
молоком, крем сирний.
Кулінарна характеристика гарячих страв з сиру : вареників, сирників,
запіканок, пудингу.
Вимоги до якості страв із сиру, умови і терміни реалізації.
ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА СТРАВ З РИБИ І НЕРИБНИХ
ПРОДУКТІВ МОРЯ
Тема: Технологічний процес механічної обробки риби: лускатої,
безлускатої та осетрових порід.
Технологічний процес приготування відварних, припущених та
тушкованих страв з риби та морепродуктів. Підбір гарнірів та соусів.
Вимоги до якості
Технологічний процес приготування смажених страв з риби та нерибних
продуктів моря.
Технологічний процес приготування запечених страв з риби та нерибних
продуктів моря. Підбір гарнірів та соусів.
Технологічний процес приготування січених страв з риби та нерибних
продуктів моря. Вимоги до якості, умови зберігання та термін реалізації.
Характеристика страв з риби; підбір гарнірів та соусів; правила варіння
риби ; асортимент, приготування і подача страв з відварної риби.
Кулінарна характеристика тушкованих страв з риби , особливості
подачі.

Кулінарна характеристика смажених рибних страв: основним
способом, у фритюрі, на решітці, на вертелі та страв з морепродуктів
Асортимент страв та кулінарна характеристика з запеченої риби:
цілою, порційно ,морепродуктів; підбір гарнірів та соусів , вимоги до якості.
Розрахунок кількості сировини для страв з риби з урахуванням продуктів для
гарнірів та соусів.
ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА СТРАВ З М"ЯСА
Тема: Технологічний процес холодної обробки м’яса. Кулінарний
розруб м’яса. Сортування частин. Призначення.
Технологічний процес приготування та подача смажених страв з
м’яса великими порційними та малими шматками.
Технологічний процес приготування та подача відварних та
тушкованих страв з м’яса.
Технологічний процес приготування та подача запечених страв з
м’яса.
Харчова цінність та характеристика м’ясної сировини, що надходить на
підприємства харчування. Технологічна схема механічної обробки м’яса.
Розбирання туш яловичини, приготування великошматкових, порційних,
дрібношматкових напівфабрикатів з яловичини для варіння, смаження
тушкування; вимоги до якості умови та терміни реалізації.
Обробка м’яса дрібної худоби. Технологічна схема розбирання туш
свинини баранини телятини; приготування великошматкових, порційних,
дрібно шматкових напівфабрикатів для варіння, смаження, тушкування;
вимоги до якості.
Приготування натурально-січеної маси та котлетної маси,
приготування та асортимент напівфабрикатів з них; вимоги до якості,
терміни та умови реалізації.
Обробка субпродуктів, їх кулінарне використання.
Особливості обробки поросят, м’яса диких тварин, асортимент
напівфабрикатів, їх використання, терміни зберігання.
Характеристика страв з м’яса та м’ясопродуктів. Правила підбору
гарнірів та соусів до страв. Загальні правила приготування з відварного,
смаженого, тушкованого м’яса і субпродуктів.
Асортимент смажених страв з м’яса великими, порційними і дрібними
шматками; правила подачі страв.
Асортимент тушкованих страв з м’яса великими, порційними і
дрібними шматками; правила подачі, вимоги до якості.
Технологічний процес приготування та відпуску страв з натуральносіченої і котлетної маси, підбір гарнірів і соусів; вимоги до якості, терміни
реалізації.
Приготування і відпуск страв з субпродуктів, вимоги до якості .

Складання таблиць «Вимоги до якості страв з м’яса».
Складання технологічних карт на м’ясні страви.
Підготування доповідей, рефератів на теми «Страви з м’яса диких
тварин».
ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА СТРАВ З ПТИЦІ
Тема: Механічна обробка птиці. Технологічний процес
приготування відварної птиці, порціювання її. Гарніри та соуси до неї.
Технологічний процес приготування смажених, тушкованих,
січених страв з птиці.
Характеристика страв з сільськогосподарської птиці та дичини.
Правила підбору гарнірів , соусів до страв .
Механічна обробка птиці та дичини; приготування напівфабрикатів.
Технологічний процес приготування та відпуску став з відварної,
припущеної, смаженої та тушкованої птиці та дичини цілими тушками,
порційними шматками та філе; асортимент; підбір гарнірів та соусів; вимоги
до якості; умови та терміни реалізації.
Особливість обробки кроликів, приготування напівфабрикатів; вимоги
до якості; терміни реалізації.
Особливість приготування відварних, припущених та смажених страв з
дичини, вимоги до якості, терміни реалізації.
Розрахунок кількості сировини для страв з м’яса і с/г птиці з урахуванням
продуктів для гарнірів та соусів .
Складання таблиці «Вимоги до якості страв з м’яса і с/г птиці».
ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБИЦТВА ХОЛОДНИХ СТРАВ І ЗАКУСОК
Тема: Класифікація холодних страв і закусок.
Технологічний процес приготування та подача салатів, холодних страв з
овочів.
Класифікація та дизайн бутербродів. Технологічний процес
приготування бутербродів.
Технологічний процес приготування та подача холодних страв та
закусок з риби
Технологічний процес приготування та подача холодних страв і закусок
з м’яса та птиці
Значення холодних страв і закусок у харчуванні; сучасні вимоги до
оформлення холодних страв та закусок; технологічний процес приготування
гарнірів та соусів до холодних страв та закусок .
Особливості приготування та оформлення бутербродів.
Кулінарна характеристика салатів з сирих, відварних овочів, їх
асортимент, норми виходу; приготування вінегретів зі збереженням кольорів
компонентів; вимоги до якості, терміни реалізації.

Закуски з овочів, особливості підготовки напівфабрикатів, їх
асортимент.
Кулінарна характеристика
холодних страв та закусок з рибної
гастрономії, їх асортимент, оформлення та подача; вимоги до якості;
характеристика риби заливної , фаршированої; холодних страв та закусок з
морепродуктів і раків; вимоги до якості.
Кулінарна характеристика бенкетних холодних страв та закусок з
м’ясної гастрономії, їх асортимент; м’яса заливного, з сиру, з дичини,
паштету, галантину, оформлення, гарніри та соуси до них; умови та терміни
зберігання.
Кулінарна характеристика гарячих закусок з риби, м’яса, грибів; їх
асортимент .

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА СОЛОДКИХ СТРАВ ТА НАПОЇВ
Тема: Класифікація солодких страв
Асортимент холодних солодких страв та напоїв.
Технологічний процес приготування та подача холодних солодких страв
та напоїв.
Технологічний процес приготування та подача гарячих солодких страв,
напоїв.
Значення солодких страв, класифікація. Технологічний процес
приготування напівфабрикатів для солодких страв: сиропів фруктово-ягідних
пюре; збивання вершків і білків, підготовка горіхів.
Асортимент страв із свіжих швидкозаморожених плодів і ягід, їх
характеристика страв; правила відпуску: з цукром, сиропом, збитою
сметаною, вершками.
Кулінарна характеристика узварів із свіжих, заморожених, сушених і
консервованих плодів і ягід. Вимоги до якості страв, терміни реалізації.
Кулінарна характеристика солодких страв на основі желатину (киселів,
желе, мусів, самбуків, кремів), їх асортимент, вимоги до якості,умови та
терміни реалізації.
Кулінарна характеристика гарячих солодких страв, їх асортимент (за
Збірником рецептур); особливості приготування, оформлення і відпуску, і
подачі. Вимоги до якості, терміни реалізації.
Значення напоїв у харчуванні. Асортимент.
Технологічний процес приготування чаю, особливості подачі. Вимоги
до якості, терміни реалізації.
Технологічний процес приготування кави різними способами,
особливості подачі, вимоги до якості.

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ВИРОБІВ З ТІСТА
Тема: Технологічний процес приготування прісного, листкового,
заварного, пісочного та бісквітного тіста. Вироби з нього.
Технологічний процес приготування начинок для страв з тіста.
Технологічний процес приготування дріжджового тіста. Асортимент
виробів.
Значення борошняних кулінарних виробів у харчуванні, їх класифікація.
Технологія приготування борошняних страв: пельменів, вареників,
млинців, оладок, млинчиків з різними начинками; вимоги до якості, терміни
реалізації.
Технологія приготування борошняних виробів з листкового, заварного,
пісочного та бісквітного тіста.
Технологія приготування виробів з дріжджового тіста, вимоги до
якості, умови та терміни реалізації.
Критерії оцінювання співбесіди
10,11,12 балів = від 181 до 200 балів – абітурієнт глибоко та свідомо
формулює відповіді на поставлені питання, вичерпно, послідовно, грамотно,
логічно викладає програмний матеріал та пов’язує з теорією та практикою.
При цьому у абітурієнта не виникає труднощів у відповіді на видозмінені
питання, він вільно справляється з завданнями, показує обізнаність з
навчальною літературою, правильно обґрунтовує прийняті рішення.
7,8,9 балів = від 152,5 до 180 балів - відповіді на питання з «технології
приготування страв» в основному вірні, знає товарну характеристику
сировини, грамотно висловлює свої думки та висновки з дослідницької
роботи по приготуванню та відпуску страв, але тільки за допомогою
допоміжних питань розкриває окремі прийоми технології приготування
страв, для вирішення виробничих питань потрібно задати допоміжне
питання. Володіє технологічною термінологією та необхідними навичками і
прийомами.
4,5,6 балів = від 124 до 151,6 балів - знає кулінарну характеристику
страв, але не технологію їх приготування; товарну характеристику сировини
знає поверхово, думки висловлює нелогічно. Не може розкрити окремі
операції по приготуванню страв, виробничі ситуації вирішує тільки за
допомогою допоміжних питань, допускаються помилки. Визначення понять
нечітке.
1,2,3 балів = від 106 до123,4 балів = - абітурієнт не засвоїв програмний
матеріал, навіть за допомогою допоміжних питань не може дати кулінарну
характеристику стравам. Не знає способів механічної та теплової обробки
продуктів, не вміє користуватися нормативними документами, не вміє
працювати з джерелами знань – літературою.

Питання співбесіди
1. Характеристика заправних супів, загальні правила приготування,
асортимент.
2. Характеристика солянок. Приготування та відпуск страви „Солянка
м’ясна збірна”.
3. Характеристика супів – пюре, схема їх приготування. Приготування та
відпуск страви „Суп – пюре з різних овочів”.
4. Характеристика розсольників, приготування та відпуск страви
„Розсольник петербурзький ”.
5. Характеристика борщів. Приготування та відпуск страви „Борщ
український”.
6. Характеристика супів з круп та макаронних виробів. Приготування та
відпуск страви „Юшка – локшина домашня”.
7. Характеристика прозорих супів, гарніри до них. Приготування та
відпуск страви „Бульйон з профітролями”.
8. Характеристика солодких супів. Приготування та відпуск страви
„Суп із свіжих яблук”.
9. Значення соусів у харчуванні, їх класифікація. Приготування та
використання основного червоного соусу, його похідні.
10.Приготування та використання основного білого соусу на м’ясному
бульйоні, його похідні.
11.Приготування та використання основного білого соусу на рибному
бульйоні, його похідні.
12.Приготування та використання основного сметанного соусу, його
похідні.
13.Приготування та використання соусів на вершковому маслі.
14.Приготування та використання соусів на рослинній олії, їх похідні.
15.Приготування маринаду овочевого.
16.Приготування та використання масляних сумішей, асортимент.
17.Асортимент страв із картопляної маси. Приготування та відпуск страви
„Зрази картопляні ”.
18.Приготування страв з яєць, їх характеристика.
19.Технологічний процес обробки риби з кістковим скелетом, розбирання
риби на філе (пластування).
20.Технологічний процес обробки риби з хрящовим скелетом.
21.Значення страв з сиру, асортимент. Приготування та відпуск страви
„Сирники по - київськи”.
22.Значення страв з овочів та грибів, загальні правила варіння овочів,
асортимент.
23.Загальні правила тушкування, приготування та відпуск страви
„Рагу з овочів”.
24.Загальні правила смаження овочів, приготування та відпуск страви
„Крокети картопляні ”.

25.Загальні правила запікання, приготування та відпуск страви
„Солянка овочева на сковороді ”.
26.Загальні правила варіння каш, страви з каш.
27.Правила варіння макаронних виробів, асортимент страв.
28.Правила варіння риби, відпуск відварної риби.
29.Правила смаження риби. Приготування та відпуск страви
„Риба смажена в тісті ”.
30.Асортимент смажених страв з риби в фритюрі, приготування та відпуск
страви „Риба фрі з зеленим маслом”.
31.Загальні правила запікання риби, приготування та відпуск страви „Риба
запечена по – московськи”.
32.Приготування котлетної маси з риби, асортимент страв, приготування
однієї з них.
33.Зміни вуглеводів в процесі приготування страв, їх вплив на якість
готових страв.
34.Зміни жирів в процесі приготування страв, їх вплив на якість готових
страв.
35.Технологічний процес обробки м’яса. Кулінарне розбирання і
обвалювання яловичої туші, сортування та використання частин.
36.Приготування напівфабрикатів з вирізки яловичини.
37.Правила варіння м’яса, відпуск, вимоги до якості.
38.Приготування та способи відпуску страви „Біфштекс”.
39.Загальні правила тушкування м’яса, приготування та відпуск страви
„Зрази відбивні”.
40.Асортимент дрібно – шматкових страв з м’яса для смаження.
Приготування та відпуск страви „Бефстроганов з гарніром”.
41.Приготування смажених порційних натуральних страв з м’яса, правила
відпуску.
42.Приготування натурально – січеної маси та використання її.
Приготування та відпуск страви „Биточки по - селянські ”.
43.Схема технологічного процесу механічної обробки птиці. Заправляння
птиці та її мета.
44.Правила варіння с/г птиці, її відпуск, вимоги до якості.
45.Асортимент смажених страв з філе птиці, приготування та відпуск
страви „Котлета по – київськи”.
46.Асортимент страв з філе птиці, приготування та відпуск страви „Птиця
по – столичному”.
47.Асортимент тушкованих страв з птиці. Приготування та відпуск страви
„Чахохбілі”.
48.Значення холодних страв та закусок в харчуванні, їх класифікація.
49.Характеристика салатів їх оформлення, умови та терміни зберігання,
особливості приготування салатів.
50.Асортимент холодних закусок з риби, приготування та відпуск страви
„Судак фарширований”.

51.Асортимент холодних закусок з м’яса, приготування та відпуск страви
„Язик заливний”.
52.Значення солодких страв в харчуванні, приготування та відпуск страви
„Самбук з яблук”,
53.Приготування та відпуск страви „Крем ванільний” з сметани, умови та
термін реалізації.
54.Асортимент гарячих солодких страв, приготування та відпуск страви
„Яблука смажені в тісті ”.
55.Класифікація холодних солодких страв, приготування компотів.
56.Приготування та відпуск страви „Пінник з журавлини”, умови та
термін зберігання.
57.Асортимент холодних страв та закусок з м'яса. Технологія
приготування та відпуск страви „Паштет з печінки”.
58.Асортимент запечених страв з риби. Технологія приготування та
відпуск страви „Риба кокіль”.
59.Загальні правила смаження м'яса великими шматками. Технологія
приготування та відпуску страви „Ростбіф”.
60.На виробництво ресторану надійшла корейка свинини. Які страви
порекомендуєте приготувати з неї. Технологія приготування та
відпуску однієї з них.
61.. Асортимент холодних закусок з птиці. Технологія приготування та
відпуск страви „Курка фарширована (галантин)”.
62.На виробництво ресторану надійшла риба щука. Як її приготувати для
фарширування?
63.Значення гарячих напоїв. Правила заварки і способи подачі чаю.
64.Асортимент холодних закусок з м'яса. Технологія приготування та
відпуску холодцю.
65.Загальні правила тушкування м'яса. Технологія приготування та
відпуск страви "Плов".
66.На виробництво ресторану надійшло м’ясо – лопатка яловичини. Що
Ви порекомендуєте приготувати з нього? Технологія приготування і
відпуск однієї страви.
67.Загальні правила запікання страв з м’яса. Технологія приготування та
відпуску страви „Солянка збірна на сковороді”.
68.Асортимент порційних панірованих напівфабрикатів з яловичини.
Технологія їх приготування.
69.Асортимент тушкованих страв з овочів. Технологія приготування та
відпуску страви „Рагу овочеве”.
70.Приготування та подача страви „Осетрина заливна”. Приготування
рибного желе.
71.Загальні правила запікання риби. Гарніри, соуси які використовуються
при запіканні риби. Асортимент страв.
72.Приготування котлетної маси з птиці. Використання. Асортимент
страв.

73.Зміни білків в процесі приготування страв, їх вплив на якість готових
страв.
74.Зміни вітамінів та харчових барвників в процесі теплової обробки.
75.Значення теплової обробки продуктів; основні способи теплової
кулінарної обробки.
76.Характеристика способів теплової обробки – варіння; їх види.
77.Характеристика способів теплової обробки – смаження; їх види.
78.Характеристика комбінованих способів теплової кулінарної обробки;
приклади.
79.Приготування та відпуск окрошки м’ясної; вимоги до якості.
80.Приготування та використання солодких соусів: абрикосового та з
журавлини.
81.Технологічна послідовність механічної обробки картоплі; форми
нарізування та їх використання.
82.Приготування соусу майонез; його похідні; використання.
83.Механічна обробка коренеплодів; форми нарізування; використання в
кулінарії.
84.Способи приготування розсипчастої рисової каші; використання;
причини розм’якшення при тепловій обробці.
85.Приготування та використання соусу голландського; вимоги до якості,
умови, термін зберігання.
86.Приготування та відпуск страви «Риба фрі з зеленим маслом».
87.Приготування грибного бульйону; використання.
88.Приготування та відпуск страви «Крокети картопляні». Вимоги до
якості.
89.Приготування та відпуск страви «Зрази донські». Вимоги до якості.
90.Приготування та відпуск страви «Зрази картопляні»
91.Класифікація борошняних страв і кулінарних виробів.
92.Характеристика основної сировини та її підготовка до виробництва
тіста.
93.Приготування та використання дріжджового тіста опарним способом.
94.Приготування та використання дріжджового тіста безопарним
способом.
95.Приготування та використання листкового тіста.
96.Приготування та використання заварного тіста.
97.Приготування та використання прісного тіста.
98.Приготування та використання бісквітного тіста.
99.Технологія приготування пісочного тіста.
100. Технологічний процес приготування начинок для страв з тіста.
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ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» та 5.03050901
«Бухгалтерський облік»
для випускників професійно-технічних училищ
(професії «Обліковець»)
Вступ
Відповідно Правил прийому до Київського технікуму готельного
господарства Міністерства освіти і науки України на 2017 р., випускники
професійно-технічних училищ, які здобули освітньо-професійний рівень
«Обліковець», мають право вступу за скороченою програмою навчання для
здобуття освітньо-професійного рівня молодшого спеціаліста за умови
виконання фахових випробувань.
З цією метою була розроблена програма, що містить методичні
рекомендації щодо порядку проведення співбесіди та порядок оцінювання
результатів співбесіди, а також включено перелік тем з дисципліни
«Бухгалтерський облік», які виносяться на співбесіду.
Програма фахових випробувань для абітурієнтів, що вступають на основі
освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника для здобуття
освітньо- кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста спеціальності 071 “
Облік і оподаткування”
охоплює всі основні вимоги до підготовки
абітурієнтів.
Для вступу на спеціальність 071 “ Облік і оподаткування” потрібно мати
міцні і ґрунтовні знання з дисципліни «Бухгалтерський облік».
Завданням фахових випробувань для вступу на навчання для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» на основі освітньокваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» за спеціальністю 071 “
Облік і оподаткування” є виявлення рівня підготовки та якості знань з
дисципліни «Бухгалтерський облік».
Метою проведення вступних випробувань є забезпечення конкурсних
засад шляхом виявлення теоретичної і практичної підготовки студентів з
бухгалтерського обліку та методики його ведення в практичній діяльності
підприємств в умовах ринкової економіки і конкуренції.
Предметом фахових вступних випробувань є знання та вміння, набуті
абітурієнтами при проходженні циклів нормативних дисциплін, зокрема з
дисципліни « «Бухгалтерський облік».
Абітурієнт повинен знати :
- основні поняття і терміни;
- основні методичні прийоми бухгалтерського обліку;
- методику ведення бухгалтерського обліку за його об’єктами;
- порядок формування фінансової звітності.
Абітурієнт повинен вміти :
– складати первинні документи;
– формувати облікові регістри;

– формувати фінансову звітність підприємства;
– надавати необхідну облікову інформацію для управлінського
персоналу.
2. Методика проведення співбесіди
Кожен абітурієнт отримує пакет завдань, що складається з двох
теоретичних питань та одного практичного завдання, які охоплюють весь
курс бухгалтерського обліку, в тому числі і теорію бухгалтерського обліку.
3. Критерії оцінювання співбесіди
Результат співбесіди оцінюється в діапазоні від 100 до 200 балів.
Переведення такої шкали в 12-ти бальну систему здійснюється за схемою:
оцінка «низький рівень» (0-3,9) – до 100 балів;
оцінка «середній рівень» (4-6,9) – 100-135 балів;
оцінка «достатній рівень» (7-9,9) – 136-170,0 балів
оцінка «високий рівень» (10-12) – 171 – 200,0 балів
Критерії оцінювання рівня знань:
Оцінка

«високий
рівень»

«достатній
рівень»

«середній
рівень»

Критерії
Ставиться у тому разі, коли студент системно, ґрунтовно
і всебічно висвітлив сутність організації і ведення
бухгалтерського обліку правильно сформулював поняття
і терміни; обґрунтував принципи і підходи до розв’язання
передбаченого завданням питання; виявив знання
законодавчих актів і нормативно правових документів;
логічно і правильно розв’язав практичну ситуацію,
вказавши кореспонденцію бухгалтерських проводок.
Ставиться у тому разі, коли вірно, але поверхово розкрив
сутність явищ і процесів, що впливають на ведення
бухгалтерського обліку, сформулював поняття і терміни в
основному правильно, але з допущеними помилками;
правильно описав методику розв’язання передбачених
завданням питань, але з допущеними незначними
помилками, які не суттєво впливають на кінцевий
результат; не чітко показав знання законодавчих актів і
нормативно-правових документів; при розв’язанні задач
правильно визначив хід розв’язку, але допустив незначну
помилку в кореспонденції рахунків.
Ставиться студенту, який знає тільки основний матеріал,
але не засвоює окремих його деталей, припускає
неточності у формулюваннях, невірно описав методику
розв’язання передбачених завданням питань, не чітко
показав знання законодавчих актів і нормативноправових документів; при розв’язуванні практичної
ситуації невірно визначив кореспонденцію рахунків.

«низький
рівень»

Ставиться у тому разі, коли студент не розкрив сутності
явищ і процесів бухгалтерського обліку; зовсім не дав
визначення понять і термінів; не обґрунтував
методологічні принципи до розв’язання передбаченого
завданням питання; не знайомий із законодавчими
актами і нормативно-правовими документами; не
розв’язав практичних завдань; не зробив основних
розрахунків; не відобразив кореспонденцію рахунків.

4.
Перелік тем, що виносяться на співбесіду
Тема 1. Господарський облік, його суть і значення.
Загальні відомості про господарський облік та його суть. Еволюція
господарського обліку. Історична зумовленість обліку, залежність його
цілей, завдань і змісту від господарського механізму. Роль обліку в
системі управління і контролі. Вимірники, що застосовуються в обліку,
їх характеристика.
Види господарського обліку. Суть і зміст оперативно-технічного,
статистичного та бухгалтерського обліку. Особливості та сфера застосування
кожного виду обліку.
Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку.
Предмет бухгалтерського обліку. Класифікація господарських засобів і
джерел їх формування. Господарські процеси як об’єкт бухгалтерського
обліку.
Метод бухгалтерського обліку. Методичні прийоми бухгалтерського
обліку. Складові частини (елементи) методу бухгалтерського обліку:
документація та інвентаризація, рахунки і подвійний запис, оцінка і
калькуляція, баланс і звітність. Зв’язок предмета і методу бухгалтерського
обліку.
Тема 3. Бухгалтерський баланс.
Поняття бухгалтерського балансу. Бухгалтерський баланс як засіб
узагальнення відображення активів, зобов’язань і капіталу. Будова і
зміст балансу: актив і пасив, статті балансу. Тотожність активу і пасиву
бухгалтерського балансу та його обґрунтування. Валюта балансу,
періодичність його складання та подання. Групування статей балансу
та їх оцінка. Інформаційний зміст бухгалтерського балансу, його
аналітичні якості.
Типи господарських операцій та характеристика змін, які вони
спричиняють у балансі.
Тема 4. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис.
Економічна сутність рахунків, їх значення і роль у
бухгалтерському обліку. Будова рахунків: дебет, кредит, обороти,
залишок (сальдо). Активні, пасивні рахунки, їх структура. Порядок
відображення господарських операцій на рахунках та визначення
оборотів і сальдо.

Подвійний запис на рахунках, його обґрунтування і контрольне
значення. Взаємозв’язок між рахунками і балансом. Узагальнення даних
рахунків у балансі.
Кореспонденція рахунків. Бухгалтерські записи. Синтетичний і
аналітичний облік. Обґрунтування необхідності паралельного ведення
синтетичного і аналітичного обліку. Види регістрів аналітичного й
синтетичного обліку. Взаємозв’язок синтетичного й аналітичного обліку,
його значення і порядок використання. Узагальнення даних поточного
обліку. Оборотні відомості за синтетичними та аналітичними рахунками, їх
контрольне значення.
Тема 5. Класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку.
План рахунків бухгалтерського обліку, принципи його будови і
значення.
Основи класифікації рахунків та її значення. Класифікація рахунків за
економічним змістом. Класифікація рахунків за призначенням і структурою.
Тема 6. Принципи обліку основних господарських процесів.
Основні показники господарської діяльності. Принципи оцінки
господарських засобів і калькуляція. Облік процесу постачання. Облік
процесу виробництва. Облік процесу реалізації. Облік фінансових
результатів і використання прибутку.
Тема 7. Документація й інвентаризація.
Первинне спостереження в обліку. Бухгалтерський документ та
його реквізити. Документація, її суть і значення. Матеріальні носії
первинної облікової інформації. Поняття про машинні носії первинних
облікових даних. Створення бухгалтерських документів і машинних
носіїв даних. Документування господарських операцій. Класифікація
документів, вимоги до їхнього змісту й оформлення. Порядок
прийняття, перевірки та обробки документів. Типізація, стандартизація
та уніфікація бухгалтерських документів.
Інвентаризація в системі бухгалтерського обліку: повна, часткова,
суцільна, вибіркова. Порядок проведення інвентаризації і виведення її
результатів; відображення результатів інвентаризації в бухгалтерському
обліку.
Тема 8. Облікові регістри, техніка і форми бухгалтерського обліку.
Облікові регістри, їх суть і значення. Види і форми облікових
регістрів. Техніка облікової реєстрації. Форми бухгалтерського обліку,
їхня суть, історичний розвиток, характеристика. Помилки в
бухгалтерських записах, способи їх виявлення і виправлення.
Тема 9. Основи фінансової звітності.
Основні вимоги до фінансової звітності та принципи її побудови.
Склад фінансової звітності, її подання і оприлюднення. Структура і
зміст балансу. Структура і зміст Звіту про фінансові результати.
Структура і Зміст Звіту про рух грошових коштів. Структура і Зміст
Звіту про власний капітал.
Тема 10. Основи організації бухгалтерського обліку.

Нормативно-правове забезпечення ведення бухгалтерського обліку.
Державне управління обліком і звітністю в країні. Основні передумови
раціональної організації бухгалтерського обліку. План організації
бухгалтерського обліку на підприємстві. Організація і ведення
бухгалтерського обліку на підприємстві.
Тема 11. Облік власного капіталу.
Поняття власного капіталу, його основні елементи, характеристика
складових частин власного капіталу: статутний капітал, пайовий
капітал, додатковий капітал, інший додатковий капітал, резервний
капітал, нерозподілений прибуток (непокритий збиток), неоплачений
капітал.
Характеристика Статутного капіталу як одного із основних показників,
що характеризує розміри і фінансовий стан підприємства. Порядок
формування Статутного капіталу та інших складових частин власного
капіталу.
Бухгалтерський облік власного капіталу. Характеристика рахунків по
обліку власного капіталу. Аналітичний і синтетичний облік власного
капіталу.
Тема 12. Облік коштів, розрахунків та інших активів.
Роль та значення бухгалтерського обліку в управлінні грошовими
потоками на підприємстві. Нормативно-правові документи про рух
грошових коштів. Облік грошових коштів у касі. Контроль за
правильним і цільовим використанням готівки. Документальне
оформлення операцій з оприбуткування і видачі готівки. Ведення
касової книги. Звітність касира та її обробка. Інвентаризація грошових
коштів у касі.
Синтетичний облік касових операцій. Побудова і ведення журналуордера № 1 «Каса». Облік грошових коштів на поточних рахунках у банках.
Нормативно-правові документи та форми безготівкових розрахунків.
Порядок відкриття рахунків.
Характеристика форм безготівкових
розрахунків. Організація обліку розрахунків при різних організаційних
формах. Синтетичний і аналітичний облік розрахункових операцій.
Складання облікових регістрів по рахунках в банках.
Облік розрахунків з підзвітними особами. Порядок видачі підзвітних
сум. Документальне оформлення вказаних операцій. Складання журналуордеру по розрахунках із підзвітними особами.
Облік розрахунків з покупцями та замовниками. Характеристика
рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками». Синтетичний облік
розрахункових операцій. Порядок складання та характеристика журналуордеру по рахунку 36.
Тема 13. Облік довгострокових та поточних зобов’язань.
Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання».
Основні поняття заборгованості та зобов’язань.
Довгострокові зобов’язання. Кредити та основні принципи
кредитування. Види кредитів.

Синтетичний облік кредитних операцій. Облік поточної заборгованості.
Розрахунки з постачальниками та підрядчиками. Складання та заповнення
облікового регістру по рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та
підрядчиками». Порядок та форми розрахунків між постачальником та
покупцем.
Основні джерела інформації для контролю розрахункових відносин по
товарним операціям – первинні документи їх перевірка та обробка.
Облік нетоварних операцій. Розрахунки по податкам і платежам.
Синтетичний облік розрахунків по страхуванню.
Бухгалтерський облік у підвищенні ефективності управління трудовими
ресурсами підприємства. Цілі і завдання обліку праці, заробітної плати і
розрахунків з персоналом підприємства. Форми і системи оплати праці.
Склад фонду оплати праці та організація контролю за його використанням.
Облік робочого часу і виконання норм виробітку. Документальне
оформлення операцій з обліку праці, заробітної плати і розрахунків з
персоналом. Складові частини розрахунково-платіжної відомості. Облікові
регістри. Розрахунок заробітної плати основних категорій робітників, за дні
відпустки, за роботу у святкові та вихідні дні. Оплата праці при суміщенні
професій. Порядок оплати відпустки та вихідної допомоги.
Види утримань із заробітної плати. Порядок розрахунку та облік
операцій щодо утримання податку з доходів фізичних осіб та єдиного
соціального внеску.
Облік утримань, обов’язкових відрахувань до Пенсійного Фонду, до
Фондів соціального страхування. Форми звітності до фондів соціального
страхування, їх склад та строки подання.
Тема 14. Облік необоротних активів.
Основи побудови і завдання обліку основних засобів в світі
сучасних вимог та реформи бухгалтерського обліку. Положення
(Стандарт)БО 7 «Основні засоби». Класифікація та оцінка основних
засобів. Облік наявності та руху основних засобів, їх документальне
оформлення.
Аналітичний облік основних засобів: інвентарні картки, книги,
інвентарні номери. Синтетичний облік основних засобів. Характеристика
рахунків з обліку основних засобів по основним засобам. Складання
облікових регістрів.
Облік зносу (амортизації) основних засобів. Методика розрахунку суми
амортизації.
Облік ремонту основних засобів, їх оренда. Переоцінка основних
засобів, її особливості.
Поняття інших необоротних активів. Класифікація та оцінка інших
необоротних активів. Синтетичний та аналітичний облік інших необоротних
активів.
Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації
про нематеріальні активи. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 8
«Нематеріальні активи». Визнання й класифікація нематеріальних активів, їх

оцінка та переоцінка. Синтетичний та аналітичний облік нематеріальних
активів. Поняття амортизації нематеріальних активів. Документальне
оформлення господарських операцій, пов’язаних з рухом та наявністю
нематеріальних активів та відображення їх в облікових регістрах.
Тема 15. Облік виробничих запасів.
Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку «Запаси». Поняття
запасів та їх значення. Структура П(С)БО 9 «Запаси» та основні
терміни. Визнання та оцінка запасів. Розкриття інформації про запаси в
примітках до фінансової звітності. Облік виробничих запасів. Поняття,
класифікація та оцінка виробничих запасів. Загальна характеристика
рахунків з обліку виробничих запасів. Документування господарських
операцій. Порядок організації аналітичного обліку виробничих запасів.
Бухгалтерське відображення операцій з руху виробничих запасів. Облік
оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів.
Тема 16. Облік формування витрат виробництва і калькулювання
собівартості продукції (робіт, послуг).
Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати».
Облік витрат за елементами. Класифікація витрат за елементами. Облік
витрат операційної діяльності на рахунках класу 8. Відображення
операційних витрат у фінансовій звітності.
Загальні підходи до формування та обліку витрат діяльності
підприємства. Основні вимоги до визнання та оцінки витрат. Класифікація
витрат. Формування та облік собівартості реалізованої продукції (товарів,
робіт, послуг). Облік загально виробничих витрат. Поняття та облік витрат
звітного періоду. Облік адміністративних витрат. Облік витрат та збут. Облік
інших операційних витрат. Облік витрат іншої звичайної діяльності та
надзвичайних витрат. Облік фінансових витрат. Облік витрат, що виникають
в ході інвестиційної діяльності. Облік витрат на запобігання надзвичайним
подіям і ліквідацію їх наслідків.
Тема 17. Облік доходів і результатів діяльності.
Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Доходи».
Формування та облік доходів за видами діяльності. Основні вимоги до
визнання, складу та оцінки доходів. Класифікація доходів. Облік
доходів від звичайної діяльності. Облік доходів від операційної
діяльності. Облік доходів від іншої операційної діяльності. Порядок
формування та обліку фінансових результатів діяльності. Поняття
фінансових результатів та порядок їх формування. Загальна
характеристика рахунку «Фінансові результати». Облік формування
фінансових результатів діяльності. Облік використання прибутку
підприємства. Порядок відображення прибутків та збитків у звітності.
Тема 18. Бухгалтерська фінансова звітність.
Мета та склад бухгалтерської фінансової звітності та її типові форми.
Положення (стандарти) бухгалтерського обліку.
Принципи формування фінансової звітності. Загальні вимоги до
розкриття інформації у бухгалтерській фінансовій звітності. Порядок

регулювання звітності. Консолідована (зведена) бухгалтерська звітність,
вимоги до її складання.
Звітний період. Місячна, квартальна та річна бухгалтерська звітність.
Органи, адреси та строки подання бухгалтерської фінансової звітності

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Підготовка вступного фахового іспиту на здобуття освітньокваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальністю 071 “
Облік і оподаткування” на базі освітньо-професійного рівня «Обліковець»
При підготовці рекомендується дотримуватися наступної послідовності:
1. Повторити, а в окремих випадках вивчити інформацію, що
міститься у рекомендованому переліку питань.
2. Детально проробити основні інформаційні матеріали по кожній
темі, що входить до складу атестації зі спеціальності.
3. При опрацюванні інформаційних матеріалів рекомендованої
літератури особливу увагу слід зосередити на основних поняттях та
положеннях організації та ведення обліку на підприємствах України.
4. Детально проробити конспект лекцій всіх тем, які розглядаються
при проведенні консультацій перед атестацією.
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
1. Завдання бухгалтерського обліку в світі сучасних вимог.
2. Загальна характеристика господарського обліку.
3. Завдання бухгалтерського обліку в умовах ринкової економіки.
4. Предмет і об’єкти бухгалтерського обліку.
5. Класифікація господарських засобів підприємства.
6. Загальна характеристика методу бухгалтерського обліку.
7. Бухгалтерський баланс. Зміст його статей.
8. Активні і пасивні рахунки. Порядок запису початкових сальдо і операцій.
Підрахунок оборотів і кінцевого сальдо по рахунках.
9. Взаємозв’язок між синтетичними і аналітичними рахунками.
10. Поняття про бухгалтерські документи. Класифікація документів.
11. Зберігання бухгалтерських документів. Виправлення помилок.
12. Форми бухгалтерського обліку.
13. Види вимірників бухгалтерського обліку.
14. Облік надходження необоротних активів.
15. Облік зносу/амортизації необоротних активів.
16. Облік вибуття необоротних активів.
17. Облік оренди необоротних активів.
18. Документальне оформлення руху основних засобів.
19. Облік надходження запасів.
20. Облік наявності та руху запасів на складі та в бухгалтерії.
21. Звітність матеріально-відповідальних осіб по складу.
22. Поняття матеріальної відповідальності, її види.
23. Інвентаризація запасів. Порядок її проведення.
24. Відображення результатів інвентаризації в бухгалтерському обліку.
25. Документальне надходження ТМЦ на склад підприємства.
26. Форми безготівкових розрахунків
27. Синтетичний і аналітичний облік касових операцій.
28. Штрафні санкції щодо готівкового обігу грошових коштів.

29. Облік грошових коштів на поточному рахунку в банку. Порядок відкриття
поточного рахунку в банку.
30. Облік безготівкових розрахунків.
31. Облік розрахунків з постачальниками та покупцями.
32. Облік розрахунків з підзвітними особами. Порядок видачі та витрачання
підзвітних сум.
33. Облік розрахунків за претензіями.
34. Облік розрахунків по відшкодуванню матеріальних збитків.
35. Облік розрахунків з бюджетом по ПДВ.
36. Облік розрахунків з бюджетом по податку на прибуток.
37. Документальне оформлення заробітної плати. Порядок складання
розрахунково-платіжної відомості.
38. Облік нарахування заробітної плати.
39. Облік утримань із заробітної плати.
40. Облік податку з доходу / заробітної плати фізичних осіб. Соціальна
пільга, порядок її застосування.
41. Форми і системи оплати праці.
42. Значення фінансової звітності, її види і форми.
43. Визначення фінансового результату діяльності підприємства.
44. Документальне оформлення і облік реалізованих товарів, робіт, послуг.
45. Поняття і види власного капіталу.
46. Організація обліку доходів.
47. Фінансові результати, порядок їх формування.
48. Принципи організації бухгалтерського обліку та формування
бухгалтерської звітності.
49. Суть та призначення звітності, вимоги до звітності.
50. Склад бухгалтерської фінансової звітності, її подання і оприлюднення.
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