
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ  УКРАЇНИ 

Донецький національний університет економіки і торгівлі  

імені Михайла Туган-Барановського 

 

 

Кафедра організації та управління якістю ресторанного 

господарства 

 

Л.В. Крилова, І.А. Назаренко  
 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ В ГАЛУЗІ 
 

 

ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ 

знань студентів 

 
денної і заочної форм навчання 

галузі знань 0517 «Харчова промисловість та переробка 

сільськогосподарської продукції» 

напряму підготовки 6. 051701"Харчові технології та інженерія" 

піднапряму «Технологія харчування»  

спеціалізація «Технології в ресторанному господарстві» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДонНУЕТ 
Донецьк 

 2012 

 



 

 2 

УДК 640.43/.45(076.5) 

ББК 65.431.14 – 803.4 я 73 

        К 66 

 

Рецензенти: 

С.К. Ільдірова канд. техн. наук, доцент  

С.В. Шепелєва канд. екон. наук  

 

 

Крилова Л.В. 

 

К 66 Організація в галузі: засоби діагностки знань студ. ден. та 

заоч. форми навчання галузі знань 0517 «Харчова промисловість та 

переробка сільськогосподарської продукції»   напряму    підготовки 

6.051701"Харчові технології та інженерія", піднапряму «Технологія 

харчування» спеціалізація «Технології в ресторанном господарстві»/ 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Донецький 

національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського, Кафедра організації та управління якістю 

ресторанного господарства; Л.В. Крилова, І.А. Назаренко -  Донецьк: 

[ДонНУЕТ], 2012. -  50 с. 

 

  
Наведено тестові завдання, що охоплюють основний програмний матеріал курсу. 

На кожне тестове завдання надано три відповіді, з яких потрібно обрати одну вірну. 

Дана методика оцінки рівня засвоювання навчального матеріалу. Призначені для 

студентів напрямку підготовки "Харчові технології та інженерія",піднапряму «Технологія 

харчування» спеціалізація «Технології в ресторанном господарстві» 

 

УДК 640.43/.45(076.5) 

ББК 65.431.14 – 803.4 я 73 

                       

©  Крилова Л.В., Назаренко І.А., 

2012 

 Донецький національний  

    університет економіки і торгівлі  

    імені  Михайла Туган- 

    Барановського, 2012 



 

 3 

 

ЗМІСТ 

 
Передмова.................................................................................................... 

5  

Тестові завдання з першого модулю «Основи організації виробничої 

діяльності підприємств ресторанного господарства»  ......................   6  

   

Тестові завдання з другого модулю «Організація виробничих 

процесів в закладах ресторанного господарства».............................. 
 

20 
 

   

Тестові завдання з третього модулю «Номенклатура послуг і загальні 

вимоги до організації обслуговування в закладах ресторанного 

господарства»............................................................................................. 

 

 

 

31 

 

 

Тестові завдання з четвертого модулю «Організація банкетів та 

прийомів»…………………………………………………………………. 42  

 

Література....................................................................................................

. 

49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4 

ПЕРЕДМОВА 

 
Тести з дисципліни „Організація в галузі” призначені для встановлення 

рівня засвоювання змісту навчального матеріалу. Дисципліна має чотири 

змістовних модулі: «Основи організації виробничої діяльності підприємств 

ресторанного господарства», «Організація виробничих процесів в закладах 

ресторанного господарства», «Номенклатура послуг і загальні вимоги до 

організації обслуговування в закладах ресторанного господарства», 

«Організація банкетів та прийомів». 

При тестуванні студент для кожного номера тестового завдання вказує 

номер вірної відповіді. 

Рівень опанування кожного змістовного модуля дисципліни оцінюється 

з використанням Європейської системи ЕСТS, яка складається з семи оцінок 

при максимальній сумі балів 100: 

„відмінно” – 90-100 балів (А); 

„дуже добре” – 80-89 балів (В); 

„добре” – 75-79 балів (С); 

„задовільно” - 70-74 балів (D); 

„достатньо” – 60-69 балів (Е); 

„ незадовільно” – 20-59 балів (FX); 

„незадовільно” – 0-19 балів (F). 

Результати тестування змістовного модуля зараховуються, якщо 

студент набрав не менше 60 балів. 
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Тестові завдання з першого модулю  

 

«ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА» 

 

1. Основним призначенням ресторанного господарства є ... 

1) надання  послуг організації харчування людей за місцем роботи, 

навчання і інших не домашніх умовах; 

2) виробництво кулінарної продукції та організація споживання; 

3) надання послуг з обслуговування споживачів в закладах  

ресторанного господарства. 

 

2. Ресторанне господарство – це... 

1) економічна діяльність, що пов’язана з наданням послуг організації 

харчування людей; 

2) інтегрована система, що надає послуги населенню з виробництва 

кулінарної продукції, з організації споживання у не домашніх умовах; 

3) це інтегрована сфера підприємницької діяльності, пов'язана з 

організацією виробництва і управлінням рестораном і направлена на 

задоволення потреб населення в різноманітній, здоровій і смачній їжі, 

сервісних послугах, а також отримання прибутків. 

 

3. Функції ресторанного господарства.... 

1) організація виробництва харчових продуктів, організація споживання 

харчових продуктів, організація дозвілля; 

2) виробництво кулінарної продукції і послуг, реалізація кулінарної 

продукції і послуг, організація споживання кулінарної продукції і послуг; 

3) заключаються в організації споживання кулінарної продукції в не 

домашніх умовах. 

 

4. Однією з основних тенденцій ресторанного бізнесу є: 

1) своєчасні розрахунки з постачальниками, від яких залежить  

відношення постачальників до ресторану; 

2) створення ресторанами сприятливого іміджу для своїх закладів; 

3) формування  позитивної думки про ресторан серед клієнтів. 

 

5. Особливості створення ресторанних ланцюгів: 

1) уніфікація пропозиції, прагнення до одноманітності зі всіма 

елементами, спрощення управлінської політики; 

2) найменші капіталовкладення, завоювання більшої частини ринку, 

спрощення управлінської політики; 

3) спрощення управлінської політики, загальна система бухгалтерського 

обліку, одноманітність зі всіма елементами. 
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6. Незалежні ресторани -  це заклади ресторанного господарства ... 

1) що характеризуються самостійною економічною діяльністю; 

2) що характеризуються найбільшими капіталовкладеннями, самостійною 

діяльністю, вишуканим інтер’єром та меню; 

3) характеризуються організаційно-господарською самостійністю, самі 

вибирають стратегію і практику поведінки на ринку, мають високий рівень 

ресторанного сервісу.  

 

7. Демократичні ресторани – це… 

1) доступні для населення ресторани, що можуть бути об'єднані в мережі; 

2) ресторани, основними споживачами яких є люди середнього класу, 

вони є доступними для населення і можуть бути об'єднані в мережі;  

3) ресторани з національною кухнею. 

 

8. Індивідуальне підприємство ... 

1) засновано на  особистій  власності  фізичної особи  та  винятково її  

праці; 

2) засновано на  особистій  власності  фізичної особи, з правом найму 

робочої сили. 

3) засновано на  особистій  власності  фізичної особи, без правом найму 

робочої сили 

 

9. Сімейне підприємство ... 

1) засновано на власності декількох сімей; 

2) засновано на власності декількох сімей, з правом найма робочої сили; 

3) засновано   на  власності  та  праці  громадян  України , які є членами 

однієї сім'ї та проживають разом. 

 

10. Приватне підприємство ... 

1) засновано на власності окремого громадянина України з правом найму 

робочої сили; 

2) засновано на власності окремого громадянина України без права найму 

робочої сили; 

3) засновано на власності окремого громадянина України та винятково 

його праці. 

 

11. Колективне підприємство ... 

1) засновано на власності трудового колективу підприємства, 

кооперативу, іншого статутного товариства; 

2) засновано  шляхом об'єднання майна різних власників; 

3) засновано  на  власності  адміністративно-територіальних одиниць. 

 

12. Державне підприємство … 

1) засновано на власності адміністративно-територіальних одиниць; 

2) засновано  на загальнодержавній власності; 
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3) засновано на власності окремого громадянина України. 

 

13. Мале підприємство – якщо число працівників не перевищує ... 

1) 10 осіб; 

2) 15 осіб; 

3) 25 осіб. 

 

14. Виробнича – торговельна структура підприємства – це  ... 

1) виробничі площі підприємства з установкою відповідного обладнання; 

2) склад усіх підрозділів з вказівкою зв'язку між ними; 

3) склад усіх виробничих підрозділів, зв’язок між ними та з установкою 

відповідного обладнання. 

 

15. На виробничо-торговельну структуру підприємства впливають... 

1) функції, які виконує підприємство, об’єм виробництва, асортимент 

продукції та послуг, рівень та форми спеціалізації; 

2) спеціалізація підприємства, товарообіг, об’єм виробництва, асортимент 

продукції та послуг, функції підприємства; 

3) функції, які виконує підприємство, місцезнаходження підприємства, 

спеціалізація, об’єм виробництва, асортимент продукції та послуг. 

 

16. Робоче місце – це… 

1) зона, яка забезпечена необхідними технічними засобами для виконання 

визначеної операції трудовими діями виконавця або групи виконавців; 

2) ланка виробничої структури підприємства; 

3) місце для виконання однієї або декількох однотипних операцій. 

 

17. Виділяють робочі місця: 

1) стаціонарні, пересувні, маршрутні; 

2) стаціонарні, маршрутні; 

3) маршрутні, пересувні. 

 

18. Залежно від форм адміністративно-господарського відокремлення 

внутрішніх підрозділів, виробнича структура може бути: 

1) цехова; 

2) безцехова; 

3) цехова і безцехова. 

 

19. Виробничий цикл включає: 

1) час виконання технологічних операцій; підготовчо-завершальний час, 

тривалість операційного часу; тривалість проходження природних процесів, 

тривалість обслуговуючих процесів; 

2) час виконання технологічних операцій; тривалість операційного часу; 

тривалість проходження природних процесів, тривалість обслуговуючих 

процесів; 
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3) час виконання технологічних операцій; підготовчо-завершальний час, 

тривалість операційного часу; тривалість обслуговуючих процесів; 

 

20. До закладів, що здійснюють виробництво кулінарної продукції 

відносяться: 

1) фабрика-кухня, фабрика-заготівельня; 

2) фабрика-кухня, фабрика-заготівельня, їдальня; 

3) фабрика-кухня, фабрика-заготівельня, їдальня, домова кухня. 

 

21. До закладів, що поєднують функцію виробництва та 

обслуговування, та працюють на сировині відносяться:  

1) їдальні, ресторани, закусочні; 

2) їдальні; ПШО; 

3) Їдальні, ресторани. 

 

22. До закладів що працюють на напівфабрикатах і готовій продукції 

відносяться:  

1) їдальні-доготівельні, вагони-ресторани, заклади швидкого 

обслуговування, що мають доготівельні цехи; 

2) вагони – ресторани, вагони – буфети, заклади швидкого 

обслуговування; 

3) їдальні – роздаточні, вагони – ресторани, заклади швидкого 

обслуговування, що мають доготівельні цехи. 

 

23. До закладів, що  мають власне виробництво відносять: 

1) їдальні -  роздавальні, кафе; 

2) бари, буфети; 

3) бари, кафе, закусочні.  

 

24. До спеціалізованих закладів відносять... 

1) кафе - морозиво, пиріжкова, шкільна їдальня; 

2) рибний ресторан, піцерія, Макдональдс; 

3) український ресторан, кафе – кондитерська, пивний ресторан. 

 

25. Об’єднання декількох закладів різних типів в одній будівлі – це... 

1) спеціалізований заклад; 

2) концептуальний; 

3) комбінований. 

 

26. Закритий заклад ресторанного господарства ... 

1) продукцію та послуги в якому може одержати  певний контингент 

споживачів за місцем роботи, служби чи навчання; 

2) що обслуговує  визначений контингент споживачів; 

3) що обслуговує визначений контингент на банкетах та спеціальних 

заходах. 
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27. Тип закладу визначається за сукупністю загальних характерних 

ознак торговельно-виробничої діяльності закладу: 

1) асортимент продукції, номенклатура надаваних послуг, рівень 

матеріально-технічної бази; 

2) асортимент продукції, рівень обслуговування, номенклатура надаваних 

послуг, рівень матеріально-технічної бази; 

3) рівень обслуговування, номенклатура надаваних послуг, рівень 

матеріально-технічної бази; 

 

28. Заготівельне підприємство – це... 

1) заклад , призначений для централізованого механізованого 

виробництва кулінарних напівфабрикатів з метою забезпечення ними інших 

закладів ресторанного господарства та об’єктів роздрібної торгівлі; 

2) заклад , який не має свого виробництва і реалізують продукцію, яка 

надходить з інших підприємств; 

3) заклад, де здійснюються всі технологічні операції з оброблення 

сировини до реалізації продукції. 

 

29. Фабрика – кухня це... 

1) заклад , призначений для централізованого механізованого 

виробництва кулінарних напівфабрикатів з метою забезпечення ними інших 

закладів ресторанного господарства та об’єктів роздрібної торгівлі; 

2) заклад призначений централізовано готувати і постачати готову до 

споживання їжу в різні місця; 

3) заклад, де здійснюються всі технологічні операції з оброблення 

сировини до реалізації продукції. 

 

  30. Які заклади ресторанного господарства підрозділяються на 

класи? 

1) їдальні, ресторани; 

2) бари, ресторани; 

3) бари, ресторани, кафе. 

 

 31. Їдальня – це заклад ресторанного господарства...  

1) в якому організація харчування поєднується з улаштуванням дозвілля 

споживачів; 

2) призначений для обслуговування споживачів з дітьми; 

3) для обслуговування певного контингенту споживачів із різноманітним 

асортиментом продукції власного виробництва і закупних товарів, в якому 

страви можуть надавати у вигляді скомплектованих раціонів харчування. 

 

32. Кафе – це заклад ресторанного господарства... 
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1) із широким асортиментом страв нескладного готування, кондитерських 

виробів і напоїв, в якому застосовують самообслуговування або 

обслуговування офіціантами; 

2) характерними ознаками якого є наявність  барної стійкі та широкий 

асортимент алкогольних, безалкогольних, змішаних напоїв, десертів, 

кондитерських і хлібобулочних виробів, закупних товарів; 

3) призначений для приготування та реалізації холодних і гарячих закусок 

нескладного приготування, бульйонів або супів, невеликого асортименту 

других страв, гарячих напоїв і кондитерських виробів. 

 

33. Заклад ресторанного господарства призначений для ...  

1) виробництва кулінарної продукції, їх реалізації та організації 

споживання; 

2) виробництва кулінарної продукції; 

3) організації споживання та додаткових послуг. 

 

34. Спеціалізований заклад ресторанного господарства - це заклад 

який... 

1) виробляє та реалізує специфічний асортимент страв нескладного 

приготування, у тому числі з певного виду сировини, напоїв, кондитерських 

виробів і закупних товарів; 

2) спеціалізується на реалізації  та приготуванні страв із молока й 

кисломолочних продуктів; 

3) організує харчування і поєднує з улаштуванням дозвілля споживачів. 

 

35. Комплексне підприємство – це... 

1) загальнодоступні заклади ресторанного господарства, які виготовляють 

різноманітні страви згідно з виробничою програмою; 

2) сукупність закладів  різних типів, об’єднаних загальним архітектурно-

будівельним рішенням, з повною або частковою централізацією торговельно-

виробничих функцій, складського господарства, управління; 

3) заклади, які не мають свого власного виробництва і реалізують 

продукцію, яка надходить з інших підприємств. 

 

36. Буфет – це заклад ресторанного господарства... 

1) із обмеженим асортиментом готових страв і напоїв, розміщений у 

спеціально обладнаному приміщенні, де їжу споживають, як правило, стоячи 

чи продають на винос; 

2) який реалізує кулінарні та кондитерські вироби, напівфабрикати, деякі 

продовольчі та супутні товари; 

3) ознаками якого є наявність барної стійкі та широкий асортимент 

алкогольних, безалкогольних, змішаних напоїв, десертів, кондитерських 

виробів. 

 

37. Доготівельні заклади – це... 
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1) заклад, призначений для централізованого механізованого виробництва 

кулінарних напівфабрикатів з метою забезпечення ними інших закладів 

громадського харчування та об’єктів роздрібної торгівлі; 

2) заклади, які виготовляють продукцію з напівфабрикатів, одержаних від 

заготівельних підприємств громадського харчування , а також підприємств 

харчової промисловості; 

3) заклад, де здійснюються всі технологічні операції з оброблення 

сировини до реалізації продукції. 

 

38. До закладів ресторанного господарства без виробництва 

надходять... 

1)  роздавальні, буфети, магазини кулінарних виробів, купе-буфети; 

2) кафе, буфети, роздавальні; 

3) вагони-ресторани, буфети, купе-буфети, магазини кулінарних виробів. 

 

39. Закусочна -  це заклад ресторанного господарства ...? 

1) де переважає асортимент гарячих і холодних закусок, страв 

нескладного готування, призначений для швидкого обслуговування 

споживачів; 

2) із широким асортиментом закусок нескладного готування; 

3) продукцію та послуги в якому може одержати певний контингент 

споживачів. 

 

40. Ресторан – це заклад ресторанного господарства... 

1) для обслуговування певного контингенту споживачів із різноманітним 

асортиментом продукції власного виробництва, в якому страви можуть 

надавати у вигляді скомплектованих раціонів харчування; 

2) з різноманітним асортиментом продукції складного готування, в якому 

застосовують обслуговування офіціантами; 

3) з різноманітним асортиментом продукції власного виробництва і 

закупних товарів, високим рівнем обслуговування і комфорту у поєднанні з 

організуванням відпочинку і дозвілля споживачів. 

 

41. Бар – заклад ресторанного господарства... 

1) в якому алкогольні , безалкогольні, змішані напої та страви до них і 

закупні товари продають через барну стійку; 

2) із широким асортиментом закусок нескладного готування та напоїв 

алкогольних, безалкогольних, змішаних; 

3) в якому реалізується широкий асортимент напоїв, та використовують 

обслуговування офіціантами. 

 

42. Заклад швидкого обслуговування – це різновид закладу 

ресторанного господарства певного типу... 

1) в якому застосовується метод самообслуговування і  пропонується 

обмежений асортимент продукції, що прискорює процес обслуговування; 
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2) в якому застосовується метод самообслуговування і пропонується 

спеціалізований асортимент продукції, що прискорює процес 

обслуговування; 

3) в якому застосовується метод самообслуговування і пропонується 

асортимент страв нескладного виробництва, що прискорює процес 

обслуговування. 

 

43. Майдан харчування – це заклад ресторанного господарства... 

1) що об’єднує декілька підприємств на однієї площі; 

2) швидкого обслуговування, що мають загальний торговельний зал; 

3) швидкого обслуговування, що мають загальне виробництво. 

 

44. Ресторан за спеціальним замовленням – це ... 

1) заклад ресторанного господарства, призначений для готування  і  

постачання  готової їжі  та організації обслуговування за спеціальними 

замовленнями; 

2) спеціалізоване підприємство, що реалізує асортимент спеціалізованих 

страв за спеціальними замовленнями; 

3) заклад ресторанного господарства, призначений для обслуговування 

обмеженого контингенту. 

 

45. Кафетерій – це заклад ресторанного господарства ... 

1) з самообслуговуванням, та асортиментом різних сортів кави відмінною 

ознакою якого є наявність у торговельному залі торговельно-технологічного  

устаткування,  призначеного для  роздавання їжі; 

2) з асортиментом страв нескладного приготування, що прискорює процес 

обслуговування,  відмінною ознакою якого є наявність у торговельному залі 

торговельно-технологічного  устаткування,  призначеного для  роздавання 

їжі; 

3) з самообслуговуванням  та  асортиментом  страв  нескладного 

приготування і напоїв, відмінною ознакою якого є наявність у торговельному 

залі торговельно-технологічного  устаткування,  призначеного для  

роздавання їжі. 

 

46. Фабрика – заготівельна – це заклад ресторанного господарства 

призначений... 

1) для  механізованого виробництва власної продукції та централізованого  

забезпечування нею інших закладів ресторанного господарства та об’єктів 

роздрібної торгівлі; 

2) для централізованого приготування і постачання готової їжі для 

споживання у різних місцях: у авіакомпаніях, у пунктах „їжа на колесах”, 

буфетах, закладах швидкого обслуговування тощо; 

3) призначений для виготовлення кулінарної продукції та продажу її 

домашнім господарствам. 

 



 

 13 

47. На прикінці дня до ресторану рекомендується припиняти вхід 

споживачів за ... 

1) 15 хвил; 

2) 20 хвил; 

3) 30 хвил. 

 

48. Для організації харчування робітників готелю на 600 місць 

організовують... 

1) буфет; 

2) їдальню на 80 місць; 

3) їдальню на 60 місць. 

 

49. До складу приміщень для прийому та збереження продуктів на 

доготовочних    підприємствах    входять: 

1) холодильні    камери (напівфабрикатів; молочно-жирова та гастрономії; 

фруктів,  зелені та напоїв;) для збереження  продуктів і  відходів; комори 

інвентарю і посуду, сухих  продуктів,  комора  і  мийна тари;  

завантажувальна площадка, комора вино-горілчаних виробів; 

2) холодильні    камери (напівфабрикатів; молочно-жирова та гастрономії; 

фруктів,  зелені) для збереження  продуктів і  відходів; комори інвентарю і 

посуду, сухих  продуктів, завантажувальна площадка, комора вино-

горілчаних виробів; 

3) холодильні    камери (напівфабрикатів; молочно-жирова та гастрономії; 

фруктів,  зелені та напоїв) для збереження  продуктів і  відходів; сухих  

продуктів, завантажувальна площадка, комора вино-горілчаних виробів. 

 

50. До складу холодильних приміщень на підприємствах, що 

працюють з повним виробничим циклом входять: 

1) м’ясо – рибна, напівфабрикатів, молочно-жирова, фруктів, зелені та напоїв; 

2) м’ясо – рибна, напівфабрикатів, молочно-жирова; 

3) м’ясо-рибна; молочно-жирова; фруктів, зелені і напоїв. 

 

51. Освітлення охолоджувального блоку може бути ... 

1) штучним; 

2) природним; 

3) штучним і природним 

 

52. Комору овочів рекомендується розміщати ... 

1) не  вище першого поверху  без  природного освітлення й опалення, у   

безпосередній близькості до овочевого цеху або з ним по сусідству; 

2) не  вище першого поверху  без  природного освітлення, у   

безпосередній близькості до овочевого цеху або з ним по сусідству; 

3) не  вище першого поверху  з  природним і штучним освітленням й без  

опалення, у   безпосередній близькості до овочевого цеху або з ним по 

сусідству. 
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53. Комору сухих продуктів рекомендується розміщати... 

1) на першому поверсі, поруч із приміщеннями з підвищеною вологою, зі 

штучним освітленням та опаленням; 

2) на першому поверсі, поруч з гарячим та холодним цехом, з природним 

освітленням та без опалення; 

3) на першому поверсі, на відстані від приміщень з підвищеною вологою, 

з природним освітленням та опаленням. 

 

54. Цех – це... 

1) відособлена в технологічному відношенні частина підприємства, у якій 

проходить закінчений процес; 

2) відособлена в технологічному відношенні частина підприємства, у якій 

проходить здійснення технологічних операцій; 

3) частина підприємства, де проходить виконання визначених стадій 

технологічного процесу. 

 

55. Виробнича ділянка – це ... 

1) частина підприємства, де виконується закінчена стадія виробничого 

процесу; 

2) частина цеху, де здійснюється закінчена стадія виробничого процесу; 

3) виробничі підрозділи, які створюються у великих цехах.  

 

56. Робоче місце – це... 

1) частина цеху, де здійснюється закінчена стадія виробничого процесу; 

2) частина цеху, на якій процес роботи здійснюється одним або групою 

працівників, що виконують певні операції; 

3) частина цеху, на якій процес роботи здійснюється одним працівником.  

 

57. До заготівельних цехів відносять: 

1) м’ясний, рибний, птахогольовий, м’ясо-рибний, овочевий, борошняний; 

2) м’ясний, рибний, птахогольовий, овочевий, борошняний; 

3) м’ясний, рибний, птахогольовий, м’ясо-рибний, овочевий. 

 

58. До доготовочних цехів відносять: 

1) гарячий, холодний, кулінарний; 

2) гарячий, холодний; 

3) цех по доробки напівфабрикатів, гарячий, холодний. 

 

59. Виробничі приміщення повинні бути розташовані на... 

1) північ і північний захід; 

2) південь і південний схід; 

3) північ і захід. 

 

60. До факторів мікроклімату відносяться:  
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1) температура, освітлення, вологість; 

2) температура, вологість, швидкість руху повітря; 

3) температура, швидкість руху повітря, освітлення. 

 

61. Оптимальна температура в заготівельних і холодних цехах має 

коливатися в межах ... 

1) 14-16 °С; 

2) 16-18 °С; 

3) 18-20 °С. 

 

62. Оптимальна температура в гарячому і кондитерському цехах має 

коливатися в межах...  

1) 21- 22 °С; 

2) 22-23 °С; 

3) 23-25 °С. 

 

63. Коефіцієнт природного освітлення в цехах повинен бути не 

менше… 

1) 1:4; 

2) 1:6; 

3) 1:8 

 

64. Відстань між стіною і тепловим обладнанням повинна бути... 

1) 0,2; 

2) 0,4; 

3) 0,5. 

 

65. Відстань між стіною і механічним обладнанням повинна бути... 

1) 0,1-0,3; 

2) 0,2-0,4; 

3) 0,3-0,5. 

 

66. Відстань між технологічною лінією теплового обладнання і 

роздавальною повинна бути... 

1) 1,2; 

2) 1,3; 

3) 1,5. 

 

67. Відстань між  двома технологічними лініями немеханічного 

обладнання при двосторонньому розміщенні робочих місць і довжині 

ліній до 3 м повинна бути ... 

1) 1,2 м; 

2) 1,5 м; 

3) 1,8 м.   
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68. Асортиментний мінімум – це... 

1) це певна кількість найменувань холодних та гарячих страв, напоїв, 

характерних для різних  типів підприємств ресторанного господарства; 

2) це обмежений асортимент страв для прискорення обслуговування на 

підприємствах ресторанного господарства з самообслуговуванням; 

3) Це певний асортимент страв, що пропонують споживачам при 

замовленні банкетів. 

 

69. Меню — це: 

1) перелік розташованих у визначеному порядку різних холодних і 

гарячих закусок, перших і других блюд, алкогольних  напоїв, борошняних 

кондитерських виробів, що є в продажі в ресторані на даний день із 

указівкою ціни, виходу, способу готування і переліку вхідних у їхній склад 

компонентів; 

2) перелік розташованих у визначеному порядку різних закусок, перших і 

других блюд, гарячих, холодних і алкогольних напоїв, борошняних 

кондитерських виробів, що є в продажі в ресторані на даний день із 

указівкою ціни, виходу, способу готування і переліку вхідних у їхній склад 

компонентів; 

3) перелік розташованих у визначеному порядку різних холодних і 

гарячих закусок, перших і других страв, гарячих і холодних напоїв, 

борошняних кондитерських виробів, що є в продажі в ресторані на даний 

день із указівкою ціни, виходу, способу готування і переліку вхідних у їхній 

склад компонентів. 

 

70. Кабінет директора і бухгалтерія відносяться до… 

1) торгових приміщень; 

2) адміністративно-побутових приміщень; 

3) виробничих приміщень. 

 

71. Елементами оперативного планування є … 

1) складання меню; 

2) розрахунок потреби в продуктах для приготування страв, передбачених 

меню, і складання вимоги на сировину; 

3) одержання сировини зі складу. 

 

72. Першим етапом оперативного планування є … 

1) складання плану-меню завідувачем виробництва напередодні 

запланованого дня; 

2) складання планового меню, наявність якого дає можливість 

забезпечити різноманітність страв по днях тижня; 

3) затвердження плану-меню директором підприємства. 

 

73. При складанні меню слід враховувати такі фактори: 

1) точний асортимент страв, напоїв і виробів; 
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2) наявність сировини і продуктів на складі; 

3) місцезнаходження підприємства. 

 

74. При складанні меню слід враховувати такі фактори: 

1) точний асортимент страв, напоїв і виробів; 

2) наявність сировини і продуктів на складі; 

3) місцезнаходження підприємства. 

 

75. У ресторані меню складає: 

1) завідувач виробництва; 

2) калькулятор; 

3) директор. 

 

76. У ресторані застосовують меню… 

1) денного раціону; 

2) з вільним вибором страв; 

3) тематичних заходів. 

 

77. Раціональною вважається така організація праці... 

1) що ґрунтується на досягненнях науки і техніки, дозволяє поєднати 

техніку і людей у єдиному виробничому процесі і за найменших витрат 

матеріальних і трудових ресурсів одержати найкращі результати, 

домагаючись  при цьому  підвищення продуктивності праці  та збереження 

здоров’я; 

2) що ґрунтується на економічних досягненнях, дозволяє поєднати науку, 

техніку і виробничий процес, одержати найкращі результати, домагаючись 

при цьому підвищення продуктивності праці та збереження здоров’я людини; 

3) що ґрунтується на досягненнях вчених, дозволяє поєднати всі 

технологічні процеси у єдиному виробничому процесі і за найменших витрат 

матеріальних і трудових ресурсів одержати найкращі результати, 

домагаючись при цьому підвищення продуктивності праці та збереження 

здоров’я людини. 

 

78. Раціональна організація праці в ресторанному господарстві 

повинна вирішити три основних завдання: 

1) економічне, психофізіологічне і соціальне; 

2) економічне, естетичне, соціальне; 

3) естетичне, психофізичне, соціальне. 

 

79. Функціональний розподіл праці… 

1) здійснюється  залежно від характеру виробничого процесу; 

2) залежить від обсягу робіт на виробництві,  у торговельному залі, від 

тривалості роботи торговельного залу протягом дня; 

3) залежить від складності виконуваних операцій. 
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80. Технологічний розподіл праці… 

1) здійснюється  залежно від характеру виробничого процесу; 

2) залежить від обсягу робіт на виробництві,  у торговельному залі, від 

тривалості роботи торговельного залу протягом дня; 

3) залежить від складності виконуваних операцій. 

 

81. Першим етапом оперативного планування є … 

1) складання плану-меню завідувачем виробництва напередодні 

запланованого дня; 

2) складання планового меню, наявність якого дає можливість 

забезпечити різноманітність страв по днях тижня; 

3) затвердження плану-меню директором підприємства. 
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Тестові завдання з другого модулю 
«ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ В ЗАКЛАДАХ 

РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА» 
 

1. Які напівфабрикати випускають спеціалізовані овочеві цеха? 

1) картопля сира очищена сульфітована, морква, буряк, цибуля ріпчаста 

сирі очищені, овочі сезонні, капуста свіжа білокачанна зачищена, корені і 

зелень оброблені; 

2) картопля сира очищена сульфітована, морква, буряк, цибуля ріпчаста 

сирі очищені, капуста свіжа білокачанна зачищена, корені і зелень оброблені, 

овочі оброблені нарізані; 

3) картопля сира очищена сульфітована, морква, буряк, цибуля ріпчаста 

сирі очищені, овочі сезонні, корені і зелень оброблені, овочі оброблені 

нарізані; 

 

2. Які з нижчепреведених приміщень передбачаються в овочевих 

спеціалізованих цехах? 

1) приміщення збереження картоплі й овочів, приміщення для миття та 

очищення картоплі й овочів, приміщення для доочищення картоплі й овочів, 

камера для охолодження напівфабрикатів, приміщення для зберігання 

напівфабрикатної тари, приміщення для приготування та зберігання розчину 

бісульфіту, приміщення начальника цеху; 

2) приміщення збереження картоплі й овочів, приміщення для миття та 

очищення картоплі й овочів, камера для охолодження напівфабрикатів, 

приміщення для зберігання напівфабрикатної тари, приміщення для 

приготування та зберігання розчину бісульфіту, приміщення начальника 

цеху; 

3) приміщення збереження картоплі й овочів, приміщення для миття та 

очищення картоплі й овочів, приміщення для доочищення картоплі й овочів, 

камера для охолодження напівфабрикатів, приміщення для приготування та 

зберігання розчину бісульфіту, приміщення начальника цеху. 

 

3. В спеціалізованих овочевих цехах якої потужності передбачають 

крохмальне відділення? 

1) більш 12 тон на добу; 

2) більш 20 тон на добу; 

3) більш 18 тон на добу. 

 

4. В якій послідовності здійснюється технологічний процес обробки 

овочів в спеціалізованих овочевих цехах? 

1) калібрування, мийка, очищення, доочищення овочів вручну, 

промивання (коренеплодів, цибулі), сульфітація картоплі, нарізання овочів, 

розфасування у ФЕ, упаковка, маркіровка, охолодження, зберігання; 

2) мийка, калібрування, очищення, доочищення овочів вручну, 

промивання (коренеплодів, цибулі), сульфітація картоплі, нарізання овочів, 
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розфасування у ФЕ, упаковка, маркіровка, охолодження, зберігання; 

3) калібрування, мийка, очищення, доочищення овочів вручну, 

промивання (коренеплодів, цибулі), нарізання овочів, сульфітація картоплі, 

розфасування у ФЕ, упаковка, маркіровка, охолодження, зберігання. 

 

5. Які розрізняють види очистки картоплі? 

1) механічний; 

2) термічний; 

3) механічний або термічний. 

 

6. Наведіть  послідовність операцій на технологічній лінії обробки 

коренів і зелені. 

4) підготування сировини, очищення коренів, мийка, доочищення коренів, 

промивання, фасування; 

5) підготування сировини, мийка, очищення коренів і зелені, промивання 

коренів і зелені, фасування; 

6) очищення коренів і зелені, мийка, доочищення коренів і зелені, 

промивання коренів і зелені, фасування. 

 

7.  Потокова організація виробництва дозволяє... 

1) прискорити обробку сировини і збільшити випуск продукції, найбільш 

повно використовувати виробничі площі, спростити контроль за 

технологічним процесом; 

2) найбільш повно використовувати виробничі площі, зменшити до 

мінімуму виробничий персонал, прискорити обробку сировини і збільшити 

випуск продукції; 

3) найбільш повно використовувати виробничі площі, зменшити до 

мінімуму виробничий персонал, спростити контроль за технологічним 

процесом. 

 

8. Обробка овочів на підприємствах з повним виробничим циклом 

здійснюється в... 

1) доготовочному цеху; 

2) овочевому цеху; 

3) доготовочному або овочевому. 

 

9. Послідовність технологічного процесу в овочевому цеху з повним 

виробничим циклом: 

1) сортування, мийка, очищення, доочищення, промивання, нарізка; 

2) мийка, сортування, очищення, доочищення, сульфітація, промивання, 

нарізка; 

3) сортування, мийка, очищення, промивання, сульфітація, нарізка. 

 

10. Який асортимент напівфабрикатів випускають спеціалізовані 

м’ясні цеха? 
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1) 1) напівфабрикати   м'ясні   натуральні (крупношматкові,   порціонні, 

мілкошматкові), напівфабрикати м'ясні рублені (натуральні, із котлетної 

маси), кістки харчові; 

2) 2)  напівфабрикати   м'ясні   натуральні (крупношматкові,   порціонні, 

мілкошматкові), напівфабрикати м'ясні рублені (натуральні, із котлетної 

маси), фарш м'ясний, кістки харчові; 

3) 3) напівфабрикати   м'ясні   натуральні (крупношматкові,   порціонні, 

мілкошматкові), напівфабрикати м'ясні рублені (натуральні, із котлетної 

маси), субпродукти, фарш м'ясний, кістки харчові. 

 

    11. З яких операцій складається технологічний процес 

централізованого виробництва м’ясних напівфабрикатів? 

1) обмивання; дефростації; обмивання; обсушування; розбирання м'яса на 

полугуші, четвертини, отруба; виділення крупношматкових напівфабрикатів і 

їх зачищення; виготовлення інших напівфабрикатів; фасовка, маркіровка, 

упаковка, охолодження. 

2) дефростації; обмивання; обсушування; розбирання м'яса на полугуші, 

четвертини, отруба; обмивання; обсушування; виділення крупношматкових 

напівфабрикатів і їх зачищення; виготовлення інших напівфабрикатів; 

фасовка, маркіровка, упаковка, охолодження. 

3) дефростації; обмивання; обсушування; розбирання м'яса на полугуші, 

четвертини, отруба; виділення крупношматкових напівфабрикатів і їх 

зачищення; виготовлення інших напівфабрикатів; фасовка, маркіровка, 

упаковка, охолодження. 

 

12. Які виробничі приміщення передбачаються в м’ясних 

спеціалізованих цехах? 

1) дефростер, туалету туш; м'ясне відділення; камера напівфабрикатів; 

приміщення обробки кісток; комора напівфабрикатної тари; мийна 

інвентарю; приміщення начальника цеху. 

2) дефростер; м'ясне відділення; камера напівфабрикатів; приміщення 

обробки кісток; комора напівфабрикатної тари; мийна інвентарю; 

приміщення начальника цеху. 

3) дефростер, туалету туш; м'ясне відділення; камера напівфабрикатів; 

мийна напівфабрикатів; приміщення обробки кісток; камера для зберігання 

кісток; комора напівфабрикатної тари; мийна інвентарю; приміщення 

начальника цеху. 

 

13. Розморожування вважається закінченим по досягненні в товщі 

м'язової тканини температури... 

1) 1-2°С; 

2) 0-1°С; 

3) 2-3°С. 

 

14. Розморожування м’яса здійснюється при відносній вологості 
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повітря... 

1) 90-95%; 

2) 80-85%;  

3) 80-90%. 

 

15. В спеціалізованому м’ясному цесі  виділяють наступні лінії та 

ділянки... 

1) лінія виробництва крупношматкових напівфабрикатів; лінія 

виробництва порціонних і мілкошматкових напівфабрикатів; лінія 

виробництва напівфабрикатів із рубленого м'яса; лінія виробництва 

напівфабрикатів із котлетної маси; ділянка обробки кісток; ділянка фасовки, 

упаковки, манкіровки; 

2) лінія виробництва крупношматкових напівфабрикатів; лінія 

виробництва порціонних і мілкошматкових напівфабрикатів; лінія 

виробництва напівфабрикатів із рубленого м'яса; ділянка обробки кісток; 

ділянк обробки субпродуктів; ділянка фасовки, упаковки, манкіровки; 

3) лінія виробництва крупношматкових напівфабрикатів; лінія 

виробництва порціонних і мілкошматкових напівфабрикатів; лінія 

виробництва напівфабрикатів із рубленого м'яса; ділянка обробки кісток; 

ділянка фасовки, упаковки, маркіровки. 

 

16. Фронт робіт на виробничих столах  при обвалці повинен складати 

на одного робітника... 

1) 1 м.; 

2) 1,25 м; 

3) 1,5 м.  

 

17. Фронт робіт на виробничих столах для сортування, зачищення та 

жиловки повинен складати на одного робітника... 

1) не менше 1м; 

2) не менше 1, 25м; 

3) не менше 1,50 м. 

 

18. Робоче місце для л'єзонування  організують на технологічній лінії... 

1) по виробництву порційних і мілко шматкових напівфабрикатів; 

2) по виробництву крупно шматкових напівфабрикатів; 

3) по виробництву напівфабрикатів із субпродуктів. 

 

19. Норма довжини робочого місця на лінії виробництва 

напівфабрикатів з рубаного м’яса ... 

1) 1м; 

2) 1,25м; 

3) 1.50м.  
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20.  Норма довжини робочого місця на лінії виробництва порціонних і 

мілкошматкових напівфабрикатів ... 

1) 1м; 

2) 1,25м; 

3) 1.50м.  

  

21. Технологічний   процес    обробки    сільськогосподарської  птиці 

складається з наступних послідовних операцій: 

1) розморожування при Т 8-10° С протягом 10-12 годин; обпалювання; 

видалення голів, шийок, ніжок; патрання ; миття, обсушування; формування, 

заправка тушок; виготовлення напівфабрикатів; 

2) розморожування при Т 5-6° С протягом 8-9 годин; обпалювання; 

видалення голів, шийок, ніжок; патрання ; миття, обсушування; формування, 

заправка тушок; виготовлення напівфабрикатів; 

3) розморожування при Т 5-6° С протягом 8-9 годин; обпалювання; 

видалення голів, шийок, ніжок; патрання ; миття, формування, заправка 

тушок; виготовлення напівфабрикатів. 

 

22. Відповідно до технологічного процесу обробки птиці в цеху 

виділяють наступні приміщення: 

1) дефростер; приміщення для обпалювання птиці; птахогольове 

відділення; камера напівфабрикатів; камера субпродуктів; мийна інвентарю; 

комора напівфабрикатної тари; приміщення начальника цеху; 

2) дефростер; приміщення для обпалювання птиці; птахогольове 

відділення; камера напівфабрикатів; мийна інвентарю; комора 

напівфабрикатної тари; 

3) дефростер; приміщення для обпалювання птиці; птахогольове 

відділення; камера напівфабрикатів; мийна інвентарю; комора 

напівфабрикатної тари; приміщення начальника цеху. 

 

23. Обробка в птахогольовому відділенні здійснюється на наступних 

лініях та дільницях: 

1) лінія розбирання тушок птиці; лінія виробництва натуральних і рубаних 

напівфабрикатів із м'яса птиці; лінія виробництва напівфабрикатів із 

котлетної маси; лінія обробки субпродуктів; 

2) лінія розбирання тушок птиці; лінія виробництва натуральних і рубаних 

напівфабрикатів із м'яса птиці; лінія обробки субпродуктів; 

3) лінія розбирання тушок птиці; лінія виробництва натуральних 

напівфабрикатів із м'яса птиці; лінія виробництва бульйонів; лінія 

виробництва напівфабрикатів із котлетної маси; лінія обробки субпродуктів; 

 

24. Організація виробництва напівфабрикатів з м’яса, птиці, 

субпродуктів та риби на підприємствах з повним виробничим циклом 

здійснюється в... 

1) доготовочному цеху; 
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2) м’ясному цеху; 

3) м’ясо-рибному цеху. 

 

25. В м’ясо-рибному цеху виділяють наступні робочі місця: 

1) по обробці м'яса, птиці, субпродуктів, риби; 

2) по обробці м’яса та риби; 

3) по обробці м’яса та риби; по виробництву напівфабрикатів високого 

ступеню готовності. 

 

26. Доготовочний цех організується на підприємствах... 

1) з повним виробничим циклом; 

2) що працюють на напівфабрикатах; 

3) з повним або з неповним виробничим циклом. 

 

27. В доготовочному цеху виділяють наступні ділянки: 

1) ділянка доробки напівфабрикатів із м’яса,  птиці, субпродуктів, ділянка 

доробки рибних напівфабрикатів, ділянка доробки овочевих напівфабрикатів; 

2) ділянка доробки напівфабрикатів із м’яса,  птиці, субпродуктів, ділянка 

доробки рибних напівфабрикатів, ділянка доробки овочевих напівфабрикатів; 

ділянка обробки морепродуктів; 

3) ділянка доробки напівфабрикатів із м’яса,  птиці, субпродуктів, ділянка 

доробки рибних напівфабрикатів, ділянка доробки овочевих напівфабрикатів; 

ділянка обробки морепродуктів; ділянка обробки сезонних овочів. 

 

28. Цех обробки зелені організується на підприємствах ... 

1) з повним виробничим циклом; 

2) що працюють на напівфабрикатах; 

3) з повним або з неповним виробничим циклом. 

 

29. Які із приведених овочів обробляються в цеху обробки зелені? 

1) кабачки, помідори, зелений лук, яблуко, помаранч; 

2) баклажан, морква, укріп, яблуко, виноград, мандарин; 

3) кабачки, баклажани, кольорова капуста, білокачанна капуста, петрушка, 

лук зелений. 

 

30. В рибному спеціалізованому  цеху виділяють наступні приміщення: 

1) діфростер; рибне відділення; камера напівфабрикатів; мийна інвентарю; 

приміщення приготування розчину фіксатора; комора тари; приміщення 

начальнику цеху. 

2) діфростер; рибне відділення; камера напівфабрикатів; камера харчових 

відходів; мийна інвентарю; приміщення приготування розчину фіксатора; 

комора тари; приміщення начальнику цеху. 

3) рибне відділення; камера напівфабрикатів; мийна інвентарю; 

приміщення приготування розчину фіксатора; комора тари; приміщення 

начальнику цеху. 
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31. Технологічний процес виробництва рибних напівфабрикатів 

включає наступні операції: 

1) розморожування або вимочування солоної риби; очищення від луски; 

видалення плавників; видалення голови; видалення нутрощів;  промивання, 

фіксація, фасування, охолодження напівфабрикату і зберігання, упаковка і 

маркіровка; 

2) розморожування або вимочування солоної риби; очищення від луски; 

видалення плавників; видалення голови; видалення нутрощів;  промивання, 

фасування, охолодження напівфабрикату і зберігання, упаковка і маркіровка; 

3) розморожування або вимочування солоної риби; очищення від луски; 

видалення плавників; видалення голови; видалення нутрощів;  промивання, 

фіксація, охолодження напівфабрикату і зберігання. 

 

32. Розморожування риби здійснюється... 

1) у воді при температурі не вище 20°С; 

2) на повітрі при температурі не вище 16°С; 

3) у воді або на повітрі при температурі не вище 20°С. 

 

33. При розморожуванні слід використовувати співвідношення води і 

риби... 

1) 3:1; 

2) 2:1; 

3) 5:1. 

 

34. Рибні напівфабрикати зберігають при температурі... 

1) 1-5°С; 

2) 3-7°С; 

3) 5-7°С. 

 

35. У  рибному відділенні виділяють наступні технологічні лінії і 

ділянки:  

1) ділянка розморожування ( вимочування ) риби; лінія обробки риби; 

лінія виробництва рибних напівфабрикатів; Лінія виробництва рубаних 

напівфабрикатів; ділянка упаковки і маркіровки напівфабрикатів. 

2) ділянка розморожування ( вимочування ) риби; лінія обробки риби з 

кістковим кістяком; лінія обробки риби осетрових порід; лінія виробництва 

рибних напівфабрикатів; ділянка упаковки і маркіровки напівфабрикатів. 

3) ділянка розморожування ( вимочування ) риби; лінія обробки риби з 

кістковим кістяком; лінія обробки риби осетрових порід; лінія виробництва 

рибних напівфабрикатів; лінія обробки морепродуктів, лінія виробництва 

рубаних напівфабрикатів;  ділянка упаковки і маркіровки напівфабрикатів. 

 

36. Фронт роботи в рибному цеху для сортування риби складає ... 

1) 1,5 м; 
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2) 2 м; 

3) 2,5 м. 

  

37. Фронт роботи в рибному цеху для  ручного очищення і розбирання 

складає... 

1) 1,5 м; 

2) 2 м; 

3) 2,5 м. 

 

38.Фронт роботи в рибному цеху для  нарізання на порції і 

пластування складає... 

1) 1,25 м; 

2) 2 м; 

3) 2,5 м. 

 

39. На технологічній лінії обробки риби осетрових порід виконуються 

наступні операції з виділенням окремих робочих місць: 

1) розморожування; видалення голів, спинних жучків, плавців, вязігі; 

пластування; ошпарення та видалення черевних і бічних кісткових щитків і 

дрібних лусочок; фасовка у ФЄ; 

2) розморожування; видалення голів, спинних жучків, плавців, вязігі; 

ошпарення та видалення черевних і бічних кісткових щитків і дрібних 

лусочок; фасовка у ФЄ; 

3) розморожування; видалення голів, вязігі; пластування; ошпарення та 

видалення черевних і бічних кісткових щитків і дрібних лусочок; фасовка у 

ФЄ. 

 

40. Гарячий цех – це цех де здійснюється... 

1) теплова обробка всіх продуктів, доводяться до готовності перші і другі 

страв, гарніри, здійснюють теплову обробку продуктів холодного цеху, 

виробляють напівфабрикати; 

2) теплова обробка всіх продуктів, напівфабрикатів, доводяться до 

готовності перші і другі страв, гарніри, здійснюють теплову обробку 

продуктів холодного цеху; 

3) теплова обробка всіх продуктів, напівфабрикатів, доводяться до 

готовності перші і другі страв, гарніри, здійснюють теплову обробку 

продуктів холодного цеху, готують солодкі страви, морозиво. 

 

41. В гарячому цеху виділяють наступні функціональні відділення: 

1) супове відділення, соусне відділення, відділення приготування 

солодких страв, відділення рублених напівфабрикатів; 

2) супове відділення, соусне відділення, відділення напівфабрикатів 

високого ступеню готовності, роздавальне відділення; 

3) супове відділення, соусне відділення, відділення приготування 

солодких страв. 
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42. Обладнання робочого місця приготування перших страв: 

1) 1) стіл з мийною ванною, стіл для засобів малої механізації, стіл з 

охолоджувальною шафою і гіркою, варочні казани   або плита; 

2) 2) стіл з мийною ванною, стіл для засобів малої механізації, стіл з 

охолоджувальною шафою і гіркою, варочні казани   або плита, сковорода;  

3) 3) холодильна шафа, стіл для засобів малої механізації, стіл з 

охолоджувальною шафою і гіркою, варочні казани   або плита, сковорода;  

 

43. Соусне відділення виробляє наступні страви: 

1) перші та другі гарячі страви, соуси, гарніри, солодкі гарячі страви; 

2) другі страви,  гарніри, соуси із сировини, що потребує різної теплової 

обробки; 

3) другі страви,  гарніри, соуси із сировини, що потребує різної теплової 

обробки, гарячі солодкі страви. 

 

44. Відстань між тепловим і немеханічним обладнанням складає: 

1) 1-1,5м; 

2) 1,3-1,5 м; 

3) 1,5-2 м. 

 

45. Вільний фронт роботи біля плити на одну людину складає: 

1) не менше 1,25 м; 

2) не менше 1,30 м; 

3) не менше 1,50 м. 

 

46. Відстань від плит до варочних котлів повинна бути... 

1) не менше 2,0 м; 

2) не менше 2,5 м; 

3) не менше 1,5 м. 

 

47. Кухар VI розряду ... 

1) відповідає за приготування страв, слідкує за закладкою продуктів, 

дотриманням технології приготування, доведенням блюд  до готовності, їх 

оформленням; 

2) виконує допоміжні операції,  підносить продукти, відносить готові 

вироби; 

3) готує страви, при цьому відповідає за приготування певних страв. 

 

48. В холодному цеху організують виробництво... 

1) холодних закусок, салатів, вінегретів, напівфабрикатів високого 

ступеня готовності; солодких страв; 

2) холодних закусок, гастрономії, салатів, вінегретів, холодних солодких 

страв; 
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3) холодних закусок, гастрономії, салатів, вінегретів, напівфабрикатів 

високого ступеня готовності, холодних солодких страв. 

 

49. Холодний цех організують в приміщенні, що виходить вікнами на... 

1) північ, або північний захід; 

2) північ, або північний схід; 

3) південний захід, південний схід. 

 

50. Фронт роботи кухаря холодного цеху... 

1) 1,2-1,5 м; 

2) 1,5-1,8 м; 

3) 1,8-2,0 м. 

 

51. Вкажіть режим роботи холодного цеху, якщо зал працює з 

11.00  до 23.00. 

1) з 11.00 до 22.00; 

2) з 9.00 до 21.00; 

3) з 9.00 до 23.00. 

 

52. Централізоване виробництво напівфабрикатів високого ступеня 

готовності (0,7; 0,9) і готових страв та виробів здійснюється в... 

1) доготовочному цеху; 

2) гарячому цеху; 

3) кулінарному цеху. 

 

53. Специфічною особливістю організації роботи кулінарного цеху є... 

1) наявність двох відділень – гарячого та холодного; 

2) продукція готується з м'яса, птиці, риби, субпродуктів, овочів, круп, 

сиру й ін. продовольчих товарів; 

3) вся продукція кулінарного цеху надходить до магазинів-кулінарії. 

 

54. Кулінарний цех випускає наступну продукцію: 

1) бульйони, відварені продукти, смажені продукти, соуси концентровані, 

млинчики, тістечка; 

2) бульйони, тушковані продукти, смажені, відварені продукти, запіканки, 

салати, тістечка; 

3) салати, бульйони, відварені продукти, смажені продукти, тушковані 

продукти. 

 

55. В якому цеху виробляють вироби із заварного тіста? 

1) в кондитерському; 

2) в кулінарному; 

3) в цеху солодких страв. 

 

56. Які приміщення організують в кондитерському цеху? 
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1) приміщення обробки яєць, діфростер, відділення замісу тіста, 

відділення просіювання борошна; 

2) приміщення обробки яєць, відділення замісу тіста, відділення 

просіювання борошна, відділення приготування кремів; 

3) приміщення обробки яєць, відділення замісу тіста, відділення 

просіювання борошна,  відділення приготування кремів, холодне відділення. 

 

57. Кондитери V розряду...  

1) виготовляють фігурні торти на замовлення і тістечка, проводять 

підготовку і перевірку якості сировини, начинок, оздоблювальних 

напівфабрикатів,  готують тісто, формують вироби, здійснюють їх художнє 

оформлення; 

2) виготовляють різні кекси, рулети, печиво вищих сортів, складні торти і 

тістечка; 

3) виготовляють прості торти і тістечка. 

 

58. Мучний цех призначений для виробництва... 

1) пиріжків печених, млинчиків, біляшів, вареників, пельменів; 

2) пиріжків печених, голубців, біляшів, вареників, пельменів; 

3) пиріжків печених, млинчиків, котлет, вареників, пельменів. 

 

59. При самообслуговуванні температура перших, других страв і соусів 

повинна бути вищою на... 

1) 5°С; 

2) 10°С; 

3) 15°С. 

 

60. Температура відпуску перших страв має бути не нижчою... 

1) +75°С; 

2) + 65°С; 

3) + 55°С.  

 

61. Температура відпуску других страв має бути не нижчою... 

1) +75°С; 

2) + 65°С; 

3) + 55°С. 
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Тестові завдання третього модулю 

«НОМЕНКЛАТУРА ПОСЛУГ І ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ 

ОБСЛУГОВУВАННЯ В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА» 

 

1. Закусочні ніж і виделка використовуються при подаванні... 

1) холодних страв і закусок (крім рибних); 

2) холодних страв і закусок, десертів; 

3) усіх видів холодних страв і закусок. 

 

2. На тарілках  для оселедця подають... 

1) холодні страви і закуски з оселедця, риби гарячого і холодного 

копчення та інших рибних закусок; 

2) холодні страви і закуски; 

3) рибні закуски, овочі натуральні. 

 

3. Металеві блюда круглої та овальної форми призначені для 

отримання і подачі... 

1) холодних страв і закусок із м’яса, риби; 

2) смажених других страв, для страв приготовлених цілими;  

3) птиці, дичини, млинців, овочевих страв. 

 

 4. До закладів ресторанного господарства без виробництва 

відноситься... 

1) роздавальні, буфети, магазини кулінарних виробів, купе-буфети 

2) кафе, буфети, роздавальні 

3) вагони-ресторани, буфети, купе-буфети, магазини кулінарних виробів. 

 

 5. Виделка для гастрономії призначена... 

1) для споживання гастрономії; 

2) для розкладки і споживання гастрономії; 

3) для розкладки гастрономії.. 

 

 6. Для споживання горілки і гірких настоїв використовують... 

1) коньячну чарку (15-25 см
3
); 

2) горілчану чарку (50 см
3
); 

3) лафітну чарку (125 см
3
). 

 

7. Заклад ресторанного господарства призначений для ... 

1) виробництва кулінарної продукції, її реалізації та організації 

споживання; 

2) виробництва кулінарної продукції; 

3) організації споживання та додаткових послуг. 

      

 8.   Призначення супових мисок? 

1) отримання і подача супів; 
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2) отримання і транспортування супів; 

3) отримання, подача і  споживання супів. 

 

9. Мілкі столові тарілки призначені для... 

1) подачі закусок, гарнірів к супам, кондитерських виробів,  Ǿ 200мм; 

2) подачі холодних страв і закусок, Ǿ 240 мм; 

3) подачі других страв, як підставна під закусочну і глибоку столову 

тарілки, Ǿ 240 мм. 

 

10.  Призначення кокотниць? 

1) подача гарячих закусок; 

2) виготовлення і подача гарячих закусок; 

3) виготовлення, подача і споживання гарячих закусок із м’яса, птиці, 

грибів, овочів та ін. продуктів. 

 

11. Призначення кокільниць? 

1) подача гарячих закусок; 

2) виготовлення, подача і споживання  гарячих закусок з риби і нерибних 

продуктів моря; 

3) виготовлення і подача гарячих закусок з риби та м’яса. 

 

12. Столовий ніж,  виделка і ложка призначенні для... 

1) супів, других страв (крім рибних); 

2) холодних страв і закусок, других страв, супів; 

3) других страв. 

 

13. Для подавання білого сухого, напівсухого вина використовують... 

1) мадерну чарку, 75см
3
; 

2) лафітну чарку, 125 см
3
; 

3) рейнвейну чарку, 100 см
3
. 

 

14.  Мадерна чарка (V 75см 
3
 ) призначена для подачі... 

1) шампанського; 

2) міцного  та десертного  вина; 

3) червоного столового  вина.  

 

15.  Характеристика і призначення глибокої столової тарілки? 

1) Ǿ 200, 240мм. Подача супів, солодких страв; 

2) Ǿ 200, 240 мм. Подача супів порціями та на півпорціями; 

3) Ǿ 240 мм. Подача різних супів. 

 

16.  Для червоного столового вина стіл сервірують... 

1) мадерною чаркою, 75 см
3
; 

2) лафітною чаркою, 125 см
3

 ; 

3) рейнвейною  чаркою, 100см
3
. 
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17.   При замовленні шампанського до сервіровки столу входить... 

1) фужер, 250-280 см
3
; 

2) бокал, 150 см
3

 ; 

3) склянка циліндрична, 200-250 см
3
. 

 

18.   Які прибори надаються до супів у бульйонних чашках? 

1) ложка столова, виделка, ніж; 

2) десертна ложка; 

3) десертна ложка, виделка, ніж.  

 

19.  Призначення рибних приборів? 

1) подаються до холодних рибних страв і закусок; 

2) подаються до других рибних страв; 

3) подаються до рибних закусок і других рибних страв. 

 

20.   Баранчики використовують при... 

1) подачі других варених страв, або страв у соусі; 

2) виготовленні та подачі других варених страв, або страв у соусі; 

3) подачі других рибних страв у соусі. 

 

21.   Характеристика та призначення порцелянових блюд? 

1) круглі та овальні, подача других блюд; 

2) круглі та овальні, отримання і подача холодних страв і закусок;  

3) круглі та овальні, отримання і подача холодних страв і закусок, 

натуральних овочів. 

 

22.   Для білого сухого вина використовують... 

1) рейнвейну чарку, V 100см
3
; 

2) лафітну чарку, V 125 см
3
; 

3) мадерну чарку, V 75 см
3
. 

 

23.  Мадерна чарка (75см
3
) призначена для подавання... 

1) міцних і десертних вин;  

2) білих сухих, напівсухих, столових вин; 

3) червоних столових вин. 

 

24.  Ікорниці використовують при подаванні... 

1) зернистої ікри; 

2) зернистої і кетової ікри; 

3) паюсної, зернистої і кетової ікри. 

 

 25. Турку використовують при... 

1) приготуванні і подаванні кави “по-східному”; 

2) приготуванні кави  “по-східному” ; 
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3) приготуванні, подаванні і споживанні кави “по-східному”. 

   

26. Порцелянові соусники використовують при подаванні... 
1) соусів холодних; 

2) соусів холодних і гарячих; 

3) соусів гарячих. 

 

27.  Які прибори надаються до других рибних страв? 

1) столові – ніж та виделка; 

2) закусочні – ніж та виделка; 

3) рибні – ніж та виделка.  

 

28. Салатники і салатні вази використовують при... 

1) отриманні і подаванні холодних страв і закусок під соусом; 

2) отриманні і подаванні салатів, вінегретів, натуральних овочів;  

3) подаванні риби під маринадом, салатів. 

 

29.  Призначення порційних сковорідок та  кроншелей? 

1) подача гарячих закусок, солодких страв, страв овочевих, м’ясних, 

рибних; 

2) виготовлення і подача других запечених страв; 

3) виготовлення і подача гарячих закусок, гарячих запечених солодких 

страв, других запечених страв з м’яса, риби, овочевих. 

 

30. Мінеральна, фруктова вода подається в ... 

1) фужері, 250-280 см
3 
; 

2) бокалі, 150 см
3
;
 

3) склянці, 250-300 см 
3
.
 

 

31. На класи поділяють заклади ресторанного господарства ... 

1) ресторани та бари; 

2) кафе та бари; 

3) ресторани та кафе. 

       

 32.  Для чого використовують сніфтери? 

1) для подавання коньяку; 

2) для подавання коньяку і виски; 

3) для подавання коньяку, виски і рому. 

 

34. При споживанні других страв з риби використовують... 

1) закусочні прибори; 

2) столові прибори; 

3) рибні прибори. 
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35. Характеристика пиріжкової тарілки? 

1) Ø 175 мм, подача хліба, хлібобулочних виробів, гарнірів до супів; 

2) Ø 175 мм, подача хліба, десертів, мучних кондитерських виробів, 

гарнірів до супів; 

3) Ø 175 мм, подача гарнірів до прозорих супів, закусок, хлібобулочних 

виробів. 

 

36. Холодні страви і закуски надають на... 

1) круглих і овальних блюдах, закусочних тарілках, лотках, салатниках, 

тарілках для оселедця;  

2) круглих і овальних металевих блюдах; 

3) закусочних тарілках. 

 

37. Закусочні прибори призначені для... 

1) споживання холодних страв і закусок (крім рибних); 

2) споживання різних холодних страв і закусок;  

3) споживання рибних холодних страв і закусок. 

 

 38. Креманки призначені для подачі і споживання... 

1) мороженого, десертів, шампанського; 

2) мороженого, десертів; 

3) мороженого. 

 

39. При подаванні яблук, груш та ін., додатково стіл сервірують 

приборами... 

1) десертними – ніж, виделка; 

2) фруктовими – ніж, виделка; 

3) закусочними – ніж, виделка. 

       

 40.  Десертні прибори використовують при споживанні... 

1) десертів, солодких страв, страв поданих в бульйонних чашках;  

2) десертів; 

3) десертів і солодких страв. 

 

 41. Які прибори подають до рибних холодних страв? 

1) Столові; 

2) Закусочні;  

3) Рибні. 

 

 42.  Закусочні тарілки використовують при... 

1) споживанні різних видів закусок; 

2) споживанні рибних закусок; 

3) споживанні різних видів закусок, десертів. 

 

 



 

 35 

43. Червоне столове вино подають в ... 

1) модерної чарці (75см
3
); 

2) лафітної чарці (125см
3
); 

3) рейнвейної чарці (100см
3
). 

 

44.  Фужер призначено  для подачі... 

1) шампанського; 

2) мінеральної і фруктової води; 

3) мінеральної води і вина. 

      

 45.  Столові прибори – ніж, виделка, ложка, подають для 

споживання... 

1) супів, других страв (крім рибних);  

2) холодних страв і закусок, других страв, супів; 

3) других страв. 

 

46. Металеві соусники використовують для... 

1) гарячих соусів; 

2) гарячих і холодних соусів; 

3) холодних соусів. 

 

47. Другі страви під соусом, млинці, кольорову капусту отримують і  

подають... 

1) на круглих і овальних металевих блюдах; 

2) в круглих і овальних баранчиках;  

3) на порційних сковородах і кроншелях. 

 

48.  Миски супові з кришками призначені... 

1) для отримання, транспортування супів  до підсобного столу офіціанту;  

2) для отримання і споживання супів; 

3) для отримання, транспортування  і споживання супів. 

 

49. Піала призначена для споживання... 

1) зеленого чаю та омивання пальців рук;  

2) національних страв, зеленого чаю та омивання пальців рук; 

3) бульйонів, зеленого чаю. 

 

50. Приміщення для відпочинку споживачів і очікування процесу 

обслуговування, розміщується перед торговельною чи бенкетною залою  

1) вестибюль;  

2) хол; 

3) аванзал. 

 

  51. За допомогою столового ножа і виделки споживають... 

1) холодні страви і закуски (крім рибних); 



 

 36 

2) другі страви; 

3) другі страви (крім рибних). 

 

 52. Для чого використовують бульйонні чашки? 

1) для подавання і споживання  бульйонів, супів – пюре, заправочних  

супів з мілко нарізаними продуктами;  

2) для подавання бульйонів, супів; 

3) для подавання  і споживання бульйонів. 

 

53. У попереднє сервірування на обід входить: 

1) скатертина, прибори для спецій, тарілка закусочна, тарілка пиріжкова, 

прибори закусочні, прибори столові, чарка для вина, чарка для горілки, 

полотняна серветка; 

2) скатертина, прибори для спецій, закусочна тарілка, пиріжкова тарілка, 

столові прибори, рибні прибори, закусочні прибори, фужер, чарка, полотняна 

серветка; 

3) скатертина, прибори для спецій, закусочна тарілка, пиріжкова тарілка, 

столові прибори, закусочні прибори, фужер, чарка, полотняна серветка.  

 

54. Температура подачі червоного вина : 

1) 18-22º С; 

2) 10-12º С; 

3) 12-14º С. 

 

55. До перших страв рекомендують напої: 

1) горілку; 

2) не рекомендують; 

3) ординарні коньяки. 

 

56. До гарячих закусок із м’яса  рекомендують: 

1) кріплені вина; 

2) білі столові вина; 

3) червоні столові вина. 

 

57. Натуральне жарене м’ясо подають: 

1) на порцеляновому блюді; 

2) не металевому блюді; 

3) на мілкій столовій тарілці.  

 

58. Процес обслуговування споживачів складається з таких елементів:  

1) підготовка зали до обслуговування, зустріч і розміщення споживачів, 

приймання замовлення, отримання та подавання страв, розрахунок; 

2) зустріч і розміщення споживачів, приймання замовлення, отримання та 

подавання страв, розрахунок; 
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3) підготовка зали до обслуговування, зустріч і розміщення споживачів, 

приймання замовлення, отримання та подавання страв. 

 

59. Попереднє сервірування передбачає: 

1) розміщення мінімальної кількості предметів - тільки тих, які можуть 

бути використані при подальшому виконанні замовлення; 

2) розміщення максимальної кількості предметів - тільки тих, які можуть 

бути використані при подальшому виконанні замовлення; 

3) розміщення предметів, які використовуються при проведенні банкету. 

 

60. Показати вірну послідовність подачі страв: 

1) холодна закуска, перша страва, гаряча закуска,  друга страва, десерт; 

2) перша страва, друга страва, холодна закуска, десерт; 

3) холодна закуска, гаряча закуска, перша страва, друга страва, десерт. 

 

61. Метод передбачає наявність приставного столика (геридона), візка 

або трейджека, на якому роблять порцінування гарячого блюда складної 

розкладки у тарілку як одного відвідувача, так і групи: 

1) французький; 

2) англійський; 

3) комбінований. 

 

62. У попереднє сервірування на сніданок входить: 

1) скатертина, тарілка пиріжкова, закусочні прибори, фужер для води, 

серветка; 

2)  скатертина, прибори для спецій, тарілка закусочна, тарілка пиріжкова, 

закусочні прибори, фужер для води і серветка; 

3) скатертина, прибори для спецій, тарілка пиріжкова, закусочні прибори, 

фужер для води,  чашка чайна, серветка 

 

63. В якій послідовності проводиться сервірування столу? 

1) скатертина, тарілки, прибори, фужери, прибори для спецій, серветки; 

2) скатертина, прибори для спецій, прибори, тарілки, фужери, серветки; 

3) скатертина, прибори для спецій, тарілки, прибори, фужери, серветки. 

 

64.  Пиріжкова тарілка при сервіровці столу ставиться: 

1) з правої сторони від споживача; 

2) напроти споживача; 

3) ліворуч від споживача. 

 

65.   Десертні прибори розташовують перед закусочною  тарілкою у 

такій послідовності (від тарілки до центру столу): 

1) ніж, виделка, ложка; 

2) ложка, виделка, ніж; 

3) виделка, ложка. Ніж. 
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66.  До м’ясних гарячих страв рекомендують: 

1) кріплені вина; 

2) червоні столові сухі і напівсухі вина; 

3) горілку. 

 

67. Млинці під солодким соусом подають в: 

1) баранчику з кришкою; 

2) порційній сковорідці; 

3) пиріжковій тарілці. 

 

68. У попереднє сервірування на вечерю входить: 

1) скатертина, прибори для спецій, закусочна тарілка, пиріжкова тарілка, 

рибні прибори, закусочні прибори, фужер, чарка для горілки, серветка; 

2) скатертина, прибори для спецій, мілка столова тарілка, закусочна 

тарілка, столові прибори, закусочні прибори, фужер, чарка для вина, 

серветка; 

3) скатертина, прибори для спецій, закусочна тарілка, пиріжкова тарілка, 

столові прибори (крім ложки), закусочні прибори, фужер, чарка для вина, 

чарка для горілки, полотняна серветка. 

 

69. До кави або чаю подають...? 

1) коньяк; 

2) солодкі вина; 

3) лікери.  

 

70. Гарячі закуски подають: 

1) на закусочних тарілках; 

2) у тому ж посуді, в якому вони були приготовлені; 

3) у лотках. 

 

71. До кави рекомендують: 

1) марочний коньяк; 

2) марочний коньяк або лікери; 

3) лікери. 

 

72. Температура подачі білих столових сухих і напівсухих вин: 

1) 7-9º С; 

2) 10-12º С; 

3) 18-22° С. 

 

73. Температура подачі  гарячих супів 
1) 75º С; 

2) 68º С; 

3) 65º С. 
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74.  Підібрати посуд для індивідуальної подачі риби парової під соусом: 

1) багато-порційний овальний баранчик; 

2) одно-порційний овальний баранчик; 

3) металеве блюдо. 

 

75. До всіх холодних закусок, особливо гострих і солоних, 

рекомендують: 

1) горілки і гіркі настойки; 

2) коняки або бренді;  

3) кріплені вина. 

 

76. Зернисту ікру подають: 

1) в ікорниці; 

2) в тарілці для ікри; 

3) в розетці. 

 

77. Суп-пюре подають в: 

1) столовій глибокій тарілці; 

2) десертній тарілці; 

3) бульйонній чашці.  

 

78. При сервіруванні столу для подавання чаю або кави чайне чи 

кавове блюдце ставиться : 

1) праворуч від основної (десертної) тарілки; 

2) ліворуч від основної (десертної) тарілки; 

3) напроти від основної (десертної) тарілки. 

 

79. Температура подачі горілки „зі сльозою” : 

1) 2-4º С; 

2) 0-3º С; 

3) 5-7º С. 

 

80. До закусок з риби і продуктів моря рекомендують: 

1) рожеві вина; 

2) червоні сухі вина; 

3) білі столові сухі і напівсухі вина. 

 

81. Меню містить наступну інформацію: 

1) вихід страви, її найменування і ціну; 

2) найменування страви і її ціну; 

3) найменування страв і напоїв, їх вихід та ціну. 

 

82. Меню бізнес-ланчу діє у спеціально відведений час: 

1) з 10-ї до 14-ї години; 



 

 40 

2) з 12-ї до 16-ї години; 

3) з 11-ї до 15-ї години  . 

 

83. Прескурант - це… 

1) перелік алкогольних  напоїв, пива, води, фруктів, кондитерських і 

тютюнових виробів із зазначенням ціни; 

2) перелік розташованих у певному порядку різних холодних і гарячих 

закусок, перших і других страв, гарячих і холодних напоїв, борошняних 

кондитерських виробів, які наявні в продажу на даний день із зазначенням 

ціни, виходу, способу приготування і переліку компонентів, що входять до їх 

складу; 

3) певна кількість найменувань холодних та гарячих страв, напоїв, 

характерних для різних  підприємств ресторанного господарства.   

 

84. Меню денного раціону складають… 

1) для учасників нарад, конференцій, симпозіумів; 

2) для обслуговування населення сімейними обідами у вихідні дні з 12-ї 

до 16-ї години; 

3) при прийманні замовлення з урахуванням побажань замовника, виду 

банкета і часу його проведення.   

 

85. Банкетне меню складають… 

1) для учасників нарад, конференцій, симпозіумів; 

2) для обслуговування населення сімейними обідами у вихідні дні з 12-ї 

до 16-ї години; 

3) при прийманні замовлення з урахуванням побажань замовника, виду 

банкета і часу його проведення.   

 

86. Меню недільного бранчу складають… 

1) для учасників нарад, конференцій, симпозіумів; 

2) для обслуговування населення сімейними обідами у вихідні дні з 12-ї 

до 16-ї години; 

3) при прийманні замовлення з урахуванням побажань замовника, виду 

банкета і часу його проведення.   
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Тестові завдання з четвертого модулю 
«ОРГАНІЗАЦІЯ БАНКЕТІВ ТА ПРИЙОМІВ» 

 

 

1. Що за вид банкету? Дуже поширений, не офіціальний, на стіл  

розставляють індивідуальну сервіровку, холодні закуски, фрукти, напої:  

1) банкет-фуршет; 

2) банкет за столом з повним обслуговуванням офіціантами; 

3) банкет за столом з частковим обслуговуванням офіціантами. 

   

2. Тривалість банкету – фуршету : 

1) 1 – 1,5 години;  

2) 2- 2,5 години; 

3) 1-2 години. 

 

 3.  Що за вид банкету? У невеликому приміщенні обслуговується 

велика кількість гостей, тривалість банкету 1-2 години, банкетні столи 

не розставляються: 

1) банкет-коктейль;   

2) банкет – фуршет; 

3) банкет – чай. 

 

4. Банкет за протоколом обслуговують:  

1) англійським методом;  

2) французьким методом; 

3) європейським методом. 

 

5. При проведенні банкету за протоколом, саме почесне місце: 

1) праворуч від господарки; 

2) ліворуч від господарки; 

3) напроти господарки. 

 

6. У попереднє сервірування на банкет входить : 

1) скатертина, прибори для спецій, тарілка мілка столова, тарілка 

пиріжкова, столові прибори, прибори закусочні, фужер, чарка для вина, чарка 

для горілки, серветка; 

2) скатертина, прибори для спецій, тарілка мілка столова, паперова 

серветка,  тарілка закусочна, тарілка пиріжкова, прибори столові, закусочні, 

фужер, чарка для вина;  

1) скатертина, прибори для спецій, тарілка мілка столова, паперова 

серветка, тарілка закусочна, тарілка пиріжкова, прибори столові, прибори 

рибні, прибори закусочні, фужер, чарка для вина, чарка для горілки, серветка. 

 

 



 

 42 

7. Розрахуйте кількість офіціантів для банкету з частинним 

обслуговуванням офіціантів на 50 гостей: 

1) 5-4; 

2) 10-7; 

3) 8-3. 

 

8. До якого виду прийому належить прийом „келих шампанського"? 

1) денний, з розміщенням за столом; 

2) вечірній, без розміщення за столом; 

3) денний, без розміщення за столом. 

 

9. Який вид прийому можна віднести до неформального? 

1) "келих шампанського"; 

2) барбекю; 

3) а-ля фуршет. 

 

10. Які з перелічених видів прийомів відносяться до денних? 

1) «Сніданок», «Обід-фуршет», «Робочий сніданок», «Бокал 

шампанського»; 

2) «Бокал шампанського», «Робочий сніданок», «Бокал вина» «Сніданок»; 

3) «Чай», «Сніданок», «Фуршет», «Робочий сніданок». 

 

11. Дижестів складається з напоїв які подаються: 

1) перед їжею; 

2) під час їжі; 

3) після їжі. 

 

12. Банкет за протоколом обслуговують: 

1) англійським методом; 

2) французьким методом; 

3) європейським методом. 

 

13. До якого виду прийому належить прийом „коктейль"? 

1) денний, з розміщенням за столом; 

2) вечірній, без розміщення за столом; 

3) денний, без розміщення за столом. 

 

14. Час проведення прийому „перший сніданок": 

1) 8 ма - 9 та година; 

2) 7 ма - 8 ма година; 

3) 9 та - 10 та година. 
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15. Що за вид прийому? Цей вид прийому організується один раз на 

тиждень в однаковий час протягом встановленого періоду (наприклад з 

восени до літа)? 

1) Барбекю; 

2) Коктейль; 

3) Журфікс. 

 

16. Які з перелічених прийомів відносяться до прийомів за столом з 

протокольною розсадкою? 

1) «Сніданок», «Обід», «Вечеря»; 

2) «Робочий сніданок», «Обід», «Вечеря»;  

3) «Сніданок», «Обід», «Журфікс». 

 

17. При французькому методі обслуговування: 

1) страви подаються з лівої сторони правою рукою прибором для 

розкладки; 

2) страви порціонуються в індивідуальні тарілки гостей за допомогою 

підсобного столу; 

3) страви подаються з лівої сторони лівою рукою. 

 

18. Що за вид банкету? У невеликому приміщенні обслуговується 

велика кількість гостей, тривалість банкету 1-2 години, банкетні столи 

не розставляються: 

1) банкет-коктейль; 

2) банкет-фуршет; 

3) банкет-чай. 

 

19. Яка повинна бути довжина стріли фуршетного столу? 

1) не більше 8 м; 

2) не менше 10 м; 

3) не більше 10 м. 

 

20. Розрахуйте кількість офіціантів для обслуговування банкету-

фуршету на 150 гостей: 

1) 4 – 5;  

2) 6 – 8;  

3)   9 – 10.  

 

21. З якого прийому можна йти не прощаючись? 

1) "келих шампанського"; 

2) вечеря; 

3) а-ля фуршет. 

 

22. Норма довжини столу на одного споживача при банкеті з повним 

обслуговуванням офіціантами?  
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1) 0,6 – 0,8 м; 

2) 0,8 – 0,9 м; 

3) 0,9 – 1,0 м. 

 

23. Тривалість прийому «Обід»? 

1) 1 – 1,5 години; 

2) 2 – 2,5 години; 

3) 2,5 – 3 години. 

 

24. Що за вид банкету? Організується для проведення різноманітних 

урочистих заходів, характеризується широким асортиментом холодних 

страв та закусок, подають також гарячі закуски, солодкі страви, фрукти, 

кондитерські вироби, каву та різні напої: 

1) банкет-фуршет; 

2) банкет-коктейль; 

3) банкет-кава. 

 

25. Розрахуйте кількість офіціантів для банкету з повним 

обслуговуванням офіціантів на 50 гостей: 

1) 12 – 16;  

2) 8 – 10; 

3) 6 – 7. 

 

26. Сервірування столу для фуршету починають… 

1) з скла; 

2) з закусочних тарілок; 

3) з закусочних приборів. 

 

27. Що за вид банкету? Короткотермінова (15-20 хвилин) та проміжна 

форма банкетного обслуговування, що організується при проведенні 

різних засідань, конференцій, симпозіумів, круглих столів: 

1) банкет-чай; 

2) кава-брейк; 

3) банкет-коктейль. 

 

28. Скатертина на банкеті за столом з повним обслуговуванням 

офіціантами повинна опускатися… 

1) з боку гостей на 35-40 см, з торців – 25-30 см; 

2) з боку гостей на 25-30 см, з торців – 60-80 см; 

3) з боку гостей на 25-30 см, з торців – 35-40 см. 

 

29. При проведенні банкету за протоколом, саме почесне місце: 

1) праворуч від господарки; 

2) ліворуч від господарки; 

3) напроти господарки. 



 

 45 

 

30. При сервіруванні столу чашкою з блюдцем та ложечкою: 

1) ручка чашки направлена вліво, ручка ложечки вправо; 

2) ручка чашки та ручка ложечки направлені вправо; 

3) ручка чашки направлена право, ручка ложечки вліво. 

 

31. При проведені банкету за протоком гостей розсаджують наступним 

чином: 

1) жінку поряд з жінкою; 

2) жінку поряд з її чоловіком; 

3) жінку поряд з чужим чоловіком. 

 

32. При сервіруванні столу для подавання чаю або кави чайне чи 

кавове блюдце ставиться: 

1) праворуч від основної (десертної) тарілки; 

2) ліворуч від основної (десертної) тарілки; 

3) напроти від основної (десертної) тарілки. 

 

33. Тривалість прийому «Обід»? 

1) 1 – 1,5 години; 

2) 2 – 2,5 години; 

3) 2,5 – 3 години. 

 

34. Які з перелічених прийомів відносяться до прийомів за столом з 

протокольною розсадкою? 

1) «Сніданок», «Обід», «Вечеря»; 

2) «Робочий сніданок», «Обід», «Вечеря»;  

3) «Сніданок», «Обід», «Журфікс». 

 

35. До якого виду прийому належить прийом „коктейль"? 

1) денний, з розміщенням за столом; 

2) вечірній, без розміщення за столом; 

3) денний, без розміщення за столом. 

 

36. Який вид банкету відноситься до банкетів із розміщенням за 

столом… 

1) банкет-фуршет; 

2) коктейль; 

3) банкет-чай. 

 

37. Організація до проведення банкету складається із … 

1) трьох стадій: прийом замовлення, підготовка до проведення банкету й 

обслуговування; 

2) двох стадій: підготовка до проведення банкету, обслуговування; 

3) трьох стадій: прийом замовлення, проведення банкету, обслуговування. 
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38. До спеціалізованих банкетів не відносять… 

1) банкеті з повним обслуговуванням офіціантами; 

2) банкет-буфет; 

3) банкет-коктейль. 

 

39.  На якій схемі зображена сервірування столу для банкету фуршету 

скляним посудом групами при двосторонньому сервіруванні столу? 

1) 

 
2) 

 
3) 

 
 

40. До складу меню входить:  кава, чай, гарячий шоколад, гаряче 

(холодне) молоко, цукор, вершки, лимон, джем чи мед, асортимент 

свіжовипечених  виробів, вершкове масло, сік, то сніданок має назву: 

1) розширений сніданок; 

2) американський сніданок; 

3) континентальний сніданок. 

 

41. В який період часу рекомендується здійснювати обслуговування 

споживачів у номерах готелю? 

1) з 7.00 до 21.00 годин; 

2) з 9.00 до 23.00 годин; 

3) з 7.00 до 23.00 годин. 

 

42. Із 10.00 до 11.00 годин передбачається подача сніданку … 

1) експрес-сніданок; 

2) англійський сніданок; 

3) сніданок із шампанським. 

 

43. Аперитив складається з напоїв які подаються: 

1) перед їжею; 

2) під час їжі; 

3) після їжі. 
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44.    Послідовність подачі страв і закусок: 

1) нерибні продукти моря, рибні, з домашнього птаха і дичини, м’ясні, 

овочеві і грибні, соління і маринади; 

2) рибні, нерибні продукти моря, м’ясні, з домашнього птаха і дичини, 

овочеві і грибні, соління і маринади; 

3) рибні, нерибні продукти моря, овочі і гриби, соління і маринади, м’ясні, 

з домашнього птаха і дичини. 

 

45. Декантацію проводять для : 

1) червоних вин; 

2) білих вин; 

3) шампанського 

 

46. Російський метод обслуговування передбачає:  

1) страви в порціонних тарілках ставляться на стіл зліва перед гостем; 

2) усі страви подаються на стіл; 

3) обслуговування за допомогою приставного столику. 

 

47. До десертних страв, кондитерських виробів, фруктів 

рекомендують: 

1) шампанське, гристі вина (напівсолодкі і солодкі), десертні вина; 

2) шампанське, кріплені вина, десертні вина; 

3) шампанське, десертні вина, напівсухі вина. 

 

48. Який вид сніданку використовується для подачі у готельних 

номерах? 

1) сніданок із шампанським; 

2) пізній сніданок; 

3) експрес-сніданок. 

 

49. Відстань між самими  крайніми предметами індивідуального 

сервірування для одного гостя називають - … 

1) почесне місце; 

2) куверт; 

3) раут. 

 

50. Першим етапом обслуговування на банкетах прийомах є … 

1) подавання чаю та кави; 

2) подавання аперитиву; 

3) подавання холодних страв та закусок. 
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