
 

ІНДИВІДУАЛЬНА САМОСТІЙНА РОБОТА  

З ДИСЦИПЛІНИ «РЕСТОРАННИЙ СЕРВІС»  

 

Пояснювальна записка 

 
Тести складено відповідно до програми навчальної дисципліни "Ресторанний 

сервіс". Тестові завдання розроблено до кожної теми курсу з метою визначення 

рівня знань студентів зі спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа. 

Основною формою тестів є завдання відкритої форми відповідей за принципом 

альтернативної побудови, що передбачають чотири відповіді з однією правильною. 

Тести розроблено одного рівня складності. 

Вони містять питання, для вирішення яких потрібні глибокі теоретичні знання 

й уміння їх використовувати. 

Відповіді на тести І рівня складності оцінюються в 1 бал. Тестові завдання 

розроблено з метою здійснення поточного 

контролю знань із розділу та конкретної теми, для підсумкового контролю при 

проведенні атестації та заліку. 

Тестові завдання можна також використовувати для самоконтролю знань, 

контролю виконання самостійної роботи студентів. 

Викладач за темами, до яких розроблені тести, на власний розсуд складає 

кілька варіантів. 

Оцінювання рівня знань студентів визначається згідно з отриманими балами за 

такою таблицею: 

 
Відношення кількості набраних 

балів до максимально можливої, % 
Оцінка 

90–100 Відмінно 

70–89 Добре 

60–69 Задовільно 

Менш ніж 60 Незадовільно 

 

 



 

 

 

 

Зміст тестів 
 

РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика кухонь народів світу 

ТЕМА 1.1. Особливості традиції та культури харчування народів СНД 

1. Які перші страви є найбільш вживаними російській кухні? 

1. Борщ білоруський, суп грибний з вушками. 

2. Уха, окрошка, щі. 

3. Борщ, розсольник. 

4. Грижанка, гарбузок, суп жур. 

2. Укажіть традиційні другі страви білоруської кухні? 

1. Картопля смажена з огірками, картопля запечена з грибами в сметанному 

соусі. 

2. Гуска з капустою чи яблуками, печінка по-строганівськи. 

3. Голубці, печеня по-домашньому. 

4. Кльоцки з м’ясом, смаженка. 

3. Укажіть традиційні другі страви української кухні? 

1. Картопля смажена з огірками, картопля запечена з грибами в сметанному 

соусі. 

2. Гуска з капустою чи яблуками, печінка по-строганівськи. 

3. Голубці, печеня по-домашньому. 

4. Кльоцки з м’ясом, смаженка. 

4. Які продукти є найбільш вживаними в білоруській кухні? 

1. Картопля, сало, м’ясо. 

2. Картопля, ріпа, риба. 

3. Картопля, квасоля, помідори. 

4. Картопля, кукурудза, редиска. 

5. Назвіть традиційний безалкогольний напій російської кухні. 

1. Узвар. 

2. Морс. 

3. Сік березовий. 

4. Сік кленовий. 

6. У якій країні використовують горохове борошно? 

1. Україна. 

2. Молдова. 

3. Білорусія. 

4. Росія. 

7. Гуріївська каша – традиційна солодка страва... 

1. української кухні; 

2. російської кухні; 

3. білоруської кухні; 



 

4. вірменської кухні. 

8. Житній хліб вживають жителі... 

1. Білорусії; 

2. Грузії; 

3. Росії; 

4. України. 

9. Моканка – традиційна друга страва… 

1. української кухні; 

2. російської кухні; 

3. білоруської кухні; 

4. вірменської кухні. 

10. Укажіть традиційні страви азербайджанської кухні. 

1. Ікра, рибний студень, вінегрет. 

2. Самса, купрдак, кабарга, сорна. 

3. Буряк фарширований, галушки рибні. 

4. Плов, долма, люля-кебаб, кюрза. 

11. Бешбармак – традиційна друга гаряча страва… 

1. киргизької кухні; 

2. азербайджанської кухні; 

3. казахської кухні; 

4. грузинської кухні. 

12. Обмежене вживання солі характерне для жителів… 

1. Азербайджану; 

2. Таджикистану; 

3. Киргизстану; 

4. Казахстану. 
 

ТЕМА 1.2. Особливості традицій та культури харчування народів 

Європи, Америки 

1. Жителі якої європейської країни не вживають гречку? 

1. Англії. 

2. Франції. 

3. Іспанії. 

4. Португалії. 

2. Укажіть традиційні страви італійської кухні. 

1. Цибулевий суп, курча по-французьки. 

2. Сосиски, шніцель. 

3. Паста, лазанья, різотто. 

4. Оселедець з картоплею, млинці з рибною начинкою. 

3. Жителі якої скандинавської країни вживають свіже молоко по кілька 

разів на день? 

1. Данії. 

2. Фінляндії. 

3. Швеції. 

4. Норвегії. 



 

4. Жителям якої європейської країни фруктові салати подають сильно 

охолодженими? 

1. Англії. 

2. Франції. 

3. Німеччини. 

4. Іспанії. 

5. Які м’ясні страви не рекомендують подавати полякам ? 

1. Із яловичини. 

2. Із баранини. 

3. Із телятини. 

4. Із свинини. 

6. Жителі якої європейської країни не вживають чорний хліб? 

1. Франції. 

2. Греції. 

3. Португалії. 

4. Італії. 

7. Жителі якої країни вживають тільки білий хліб? 

1. Канади. 

2. Мексики. 

3. Куби. 

4. США. 

8. Воду з льодом завжди подають до столу… 

1. американцям; 

2. канадцям; 

3. кубинцям; 

4. мексиканцям. 

9. Кубинці при вживанні м’яса перевагу надають… 

1. яловичині; 

2. баранині; 

3. свинині; 

4. оленині. 

10. П’юльк – це традиційний алкогольний напій з кактуса мангей… 

1. мексиканської кухні; 

2. бразильської кухні; 

3. канадської кухні; 

4. кубинської кухні. 

11. Укажіть кубинцям до страв слід подавати хліб. 

1. Тільки чорний. 

2. Тільки білий. 

3. Тільки сірий. 

4. Усі відповіді правильні. 

12. Назвіть основний харчовий продукт мексиканської кухні. 

1. Пшениця. 

2. Картопля. 

3. Кукурудза. 



 

4. Жито. 
 

 

 

 

ТЕМА 1.3. Особливості традицій та культури харчування народів Азії, 

Австралії, Африки 

1. Укажіть країну Азії де перші страви споживають тричі на день малими 

порціями. 

1. Індія. 

2. Корея. 

3. Китай. 

4. Японія. 

2. Жителі якої країни не вживають ікру, сьомгу, оселедець? 

1. Індія. 

2. Корея. 

3. Китай. 

4. Японія. 

3. Укажіть австралійську національну страву. 

1. Торт «Павлова». 

2. Біфштекс. 

3. Йоллоф. 

4. Баракуда. 

4. Укажіть нігерійську національну страву. 

1. Торт «Павлова». 

2. Біфштекс. 

3. Йоллоф. 

4. Баракуда. 

5. «Анцакас» – традиційний національний десерт… 

1. Гвінеї; 

2. Австралії; 

3. Нової Зеландії; 

4. Нігерії. 

6. Жителі Індії не вживають м’ясних страв із... 

1. свинини; 

2. яловичини; 

3. баранини; 

4. козлятини. 

7. Перші, другі трави із бананів вживають... 

1. африканці; 

2. азіати; 

3. австралійці; 

4. усі відповіді правильні. 

8. Зернові та бобові культури є основною їжею… 

1. індусів; 

2. китайців; 



 

3. японців; 

4. корейців. 

9. Не використовують лавровий лист для приготування перших страв… 

1. в’єтнамці; 

2. корейці; 

3. китайці; 

4. японці. 

10. Назвіть країну Африки де споживають тушковані огірки. 

1. Алжир. 

2. Єгипет. 

3. Гана. 

4. Гвінея. 

11. Пряну приправу «чатні» подають до страв із м’яса та риби в… 

1. австралійській кухні; 

2. новозеландській кухні; 

3. африканській кухні; 

4. усі відповіді правильні. 

12. У національній кухні якої країни, для приготування м’ясних страв 

широко використовують м'ясо кенгуру, страуса, опосума та крокодила? 

1. Нігерії. 

2. Уганди. 

3. Ліберії. 

4. Австралії. 

 

РОЗДІЛ 2. Організація й особливості обслуговування іноземних громадян 

ТЕМА 2.1. Види туризму, класи обслуговування іноземних громадян 

1. Подорожі в межах України осіб, які постійно не проживають на її 

території називається… 

1. в’їзний туризм; 

2. виїзний туризм; 

3. внутрішній туризм; 

4. усі відповіді правильні. 

2. Подорожі в межах території України громадян України та осіб, які 

постійно проживають на її території називається… 

1. в’їзний туризм; 

2. виїзний туризм; 

3. внутрішній туризм; 

4. усі відповіді правильні. 

3. Залежно від засобів пересування туризм поділяється на... 

1. пішохідний, лижний, кінний, велосипедний; 

2. рівнинний, гірський, водний; 

3. з активними та пасивними засобами пересування; 

4. традиційний, екзотичний, екологічний. 

4. За характером туристичного маршруту туризм поділяється на… 

1. пішохідний, лижний, кінний, велосипедний; 



 

2. рівнинний, гірський, водний; 

3. з активними та пасивними засобами пересування; 

4. традиційний, екзотичний, екологічний. 

5. За туристичною програмою туризм поділяється на… 

1. пішохідний, лижний, кінний, велосипедний; 

2. рівнинний, гірський, водний; 

3. соціальний, елітарний; 

4. традиційний, екзотичний, екологічний. 

6. До послуг круїзних подорожей належать… 

1. харчування і поселення; 

2. харчування і розваги; 

3. харчування та екскурсії; 

4. харчування, розваги, спорт, заняття, екскурсії узбережжям. 

7. Хто здійснює контроль за дотриманням лімітів за харчування у закладах 

ресторанного господарства при обслуговуванні групи туристів? 

1. Метрдотель. 

2. Бригадир офіціантів. 

3. Гід-перекладач. 

4. Усі відповіді правильні. 

8. Унікальна подорож, що поєднує транспортування та програму 

відпочинку називається... 

1. круїзом; 

2. мандрівкою; 

3. туром; 

4. екскурсією. 

9. Поїздки запланованих груп, що подорожують з основних  міст 

туристичними місцями різних країн називається… 

1. гнучким туром; 

2. чартерним туром; 

3. супроводжувальним туром; 

4. усі відповіді правильні. 

10. Залежно від категорій осіб, які здійснюють туристичні подорожі 

туризм поділяється на… 

1. спортивний, пізнавальний, діловий; 

2. дитячий, молодіжний, сімейний; 

3. соціальний, елітарний; 

4. дитячий, молодіжний, сімейний, для осіб похилого віку, для інвалідів. 

 

РОЗДІЛ 3.Інноваційні форми обслуговування у закладах ресторанного 

господарства 

ТЕМА 3.1. Інноваційні форми обслуговування у закладах ресторанного 

господарства 

1. Які види музичного обслуговування характерні для ресторану першого 

класу? 



 

1. Жива музика з використанням класичного фортепіано, струнного оркестру; 

музичні автомати. 

2. Жива музика з використанням музики лаунж у виконанні діджея; 

відеоапаратура. 

3. Музичні автомати, аудіоапаратура. 

4. Жива музика, "караоке". 

2. Якій музиці надається перевага в ресторані, що орієнтований на 

відвідувачів середнього достатку, сімейні пари? 
1. Мелодії повинні бути запальними, ритмічними. 
2. Емоційній романтичній або веселій. 

3. Спокійній, ліричній. 

4. Джазу. 

3. Якій музиці надається перевага у закладах ресторанного господарства, 

які відвідує молодь? 
1. Ритмічній, запальній. 
2. Спокійній, ліричній. 

3. Емоційній романтичній. 

4. Усі відповіді правильні. 

4. Вказати найпоширеніші концепції у форматі casual diming. 
1. Їдальня, кафетерій, буфет. 
2. Булочна-кондитерська; кав’ярня; пивний ресторан; національний ресторан; 

ресторан, що працює на монопродукті. 

3. Дитяче кафе, студентська їдальня, шкільна їдальня, кафетерій. 

4. Чайний салон, лаунж-бар, їдальня при промисловому підприємстві, дієтична 

їдальня. 

5. Який формат закладу ресторанного господарства задовольняє потреби 

споживача поїсти і провести час? 
1. Fast Casual. 
2. Steet good. 

3. Буфет. 

4. Усі відповіді правильні. 

6. Дати характеристику формату закладів ресторанного господарства: 

Quick Service Restaurant. 

1. Це будь які авто буфети, товари, всяка вулична торгівля, що спеціалізується 

на монопродукті. Людина, яка купила собі їжу в наметі стріт фуду, може тримати її 

однією рукою, а друга при цьому буде вільна. Тому для їжі роблять зручну 

упаковку. 

2. Це організація великої кількості точок харчування в одному місці, наприклад, 

в торговельно-розважальному центрі. 

3. Це підприємство швидкого харчування, де відвідувач замовляє, оплачує і 

отримує продукцію. Спеціалізується на монопродукті. 

4. Це ресторани швидкого обслуговування. Відвідувачів обслуговують за 

столиками, але швидше, ніж в інших ресторанах. Ресторани такого класу працюють 

на власних напівфабрикатах високого ступеня готовності, розташовуються в ділових 

центрах, офісних будівлях 



 

7. Дати характеристику формату закладів ресторанного господарства 

"Casual Dining". 

1. В цей формат входять всі демократичні заклади, кафе- кондитерські, бари, 

нічні клуби. Необхідно вибирати концепцію планованого ресторану, так як одні 

відвідувачі приходять у ресторан поїсти, а інших цікавить атмосфера закладу, 

дозвілля, знайомство з цікавою кухнею світу. Формат закладів поєднує високий 

рівень дизайну і сервісу з масовою доступністю. 

2. Це ресторани швидкого обслуговування. У меню ресторану страви і напої 

представлені у меншому асортименті. Ресторани працюють на власних 

напівфабрикатах високого ступеня готовності, за рахунок чого і забезпечують своїм 

гостям незмінну якість і швидкість обслуговування. Відвідувачів офіціанти 

обслуговують за столиками. 

3. У перекладі з англійської означає "ресторанний дворик". Відмітна 

особливість – це організація великої кількості точок харчування в одному місці, 

наприклад, в торговельному центрі. Такий формат гарантує менші витрати на 

організацію бізнесу і великий потік людей. У цьому форматі можуть бути як 

підприємства стріт фуду, так і підприємства фаст фуду рівнозначно. 

4. Це підприємства швидкого обслуговування, які знаходяться у складі інших 

будівель або стоять окремо, мають торговельну залу для відвідувачів, 

передбачається само обслуговування. Відомою компанією формату фаст-фуду є 

"Макдональдс". 

8. Дати характеристику формату закладів ресторанного господарства Free 

flow. 

1. У перекладі з англійської  означає "ресторанний дворик". Відмітна 

особливість – це організація великої кількості точок харчування в одному місці. 

Такий формат гарантує менші витрати на організацію бізнесу і великий потік людей. 

У цьому форматі можуть бути як підприємства стріт фуду, так і підприємства фаст 

фуду рівнозначно. 

2. У перекладі з англійської  означає "вільний доступ". Вперше такий формат 

був застосований в Німеччині. Основна ідея – це вільне переміщення гостей по 

торговельній залі з можливістю самостійного вибору приготування страв у їх 

присутності. Відмітна особливість – це великий асортимент, помірні ціни, велика 

пропускна здатність. Приготування страв перетворюється на захоплююче кулінарне 

шоу. 

3. Це формат, що знаходиться посередині між fast food і casual dining і є швидко 

зростаючим сегментом у ресторанному господарстві. У закладі організується 

харчування та дозвілля відвідувачів. 

4. Усі відповіді правильні 

9. Вказати правильний варіант характеристики формату закладу 

ресторанного господарства Fine Dining (елітні ресторани). 

1. Заклад ресторанного господарства для всієї родини. Демократичний ресторан 

з дитячими кімнатами та майданчиками, з дитячим меню, аніматорами. У закладі 

часто проводять родинні бенкети і торжества. 

2. Ресторани преміум класу з цікавим інтер’єром, створеним кращими 



 

дизайнерами, професійним персоналом, відмінною кухнею, величезним 

асортиментом напоїв. Ресторани розташовані в історичних районах міста. Ресторан 

має авторську кухню, винну карту з колекційними винами. У ресторані 

застосовуються театралізовані методи подавання страв. 

3. Клубний ресторан може бути як демократичним, так і елітним. Для якісного 

обслуговування споживачів застосовують напівфабрикати власного приготування, 

випікають свої борошняні кондитерські вироби, постійно оновлюють асортимент. У 

закладі є дитяче меню, надаються додаткові послуги. 

4. Усі відповіді правильні. 
 

ТЕМА 3.2. Інноваційні форми надання 

специфічних професійних послуг у ресторанному господарстві 

1. У якій країні випускний іспит сомельє приймає торгова палата? 
1. Франції. 
2. Іспанії. 

3. Греції. 

4. Австрії. 

2. Скільки років потрібно навчатись в Італії для отримання професії 

сомельє? 

1. 2–3 роки та займатись самоосвітою.  

2. 1–1,5 роки. 

3. 7–10 років. 

4. 15–20 років. 

3. У якій країні сомельє здають іспит на звання майстра з вин? 
1. Болгарії. 
2. Фінляндії. 

3. Великобританії. 

4. Швеції. 
4. Як здобути диплом Майстра-сомельє у Німеччині? 
1. Прослухати у школі сомельє 900 лекцій. 
2. Навчатись 10 років у спеціалізованому навчальному закладі. 

3. Необхідно: отримати базисний сертифікат, прослухати курс сомельє, потім 

здобути диплом. 

4. Працювати 3 роки в області гастрономії. 

5. У яких закладах ресторанного господарства краще організовувати каву-

брейк та ланчі під час конференції? 
1. Піцерії. 
2. Їдальні. 

3. Кава-барі. 

4. Закусочній. 
6. Кава в гранулах – це… 
1. порошкоподібна розчинна кава; 
2. кава збита в дрібні грудочки парою; 

3. сублімаційна розчинна кава. 

4. Усі відповіді правильні. 
7. Як маркують каву в Ефіопії? 



 

1. Назва країни, назва сорту. 

2. Назва країни, назва сорту, розмір зерна, цифра екрану, через який проходить 

зерно. 

3. Назва країни, розмір зерна (крупне, середнє, дрібне). 

4. Сорт кави, розмір зерна (велике, дрібне). 
8. Як маркують вологу обробку кави в Індонезії? 
1. "WP". 
2. "DP". 

3. "AP". 

4. "SW". 
9. Який сорт кави є елітним дуже ароматним? 
1. Робуста. 
2. Арабіка. 

3. Ліберіка. 

4. Меріда. 

10. У якій країні Арабіка має добре збалансований, оксамитовий смак з 

легкою кислинкою і тонким ароматом? 
1. Колумбії. 
2. Венесуелі. 

3. Гватемалі. 

4. Кубі. 

11. Який сорт кави використовується рідко із-за невисоких смакових 

якостей? 
1. Робуста. 
2. Арабіка. 

3. Ліберіка. 

4. Сантос. 
12. Як класифікують каву за способом обробки? 
1. Брекфест, мокко, континентальна суміш. 
2. Натуральна, ароматизована, без кофеїну. 

3. Скандинавська, Віденська, Італійська. 

4. "Vintage coffe". 

13. Який благородний сорт кави з Ямайки має витончений смак, 

позбавлений гіркуватості зі своєрідним винним ароматом? 
1. Сантос. 
2. Кумана. 

3. Блю Маунтін. 

4. Коро. 

14. Який бразильський сорт кави використовують для приготування 

еспрессо? 
1. Конилон. 
2. Меріда. 

3. Маргарита. 

4. Марагоджин. 
15. Який найвищий сорт колумбійської кави? 
1. Екстра. 



 

2. Ексельсо. 

3. Сьюпремо. 

4. Кенуа. 

16. У якій країні вирощують арабіку, що містить мало кофеїну, має дуже 

м’який і в той же час багатий насичений смак з присмаком горіхів? 
1. Венесуелі. 
2. В’єтнамі. 

3. Бразилії. 

4. Коста-Ріка. 

17. Як створюється візерунок на поверхні кави способом етчинг? 
1. Шпажкою або іншим гострим предметом. 
2. Пітчером. 

3. Внаслідок виливання спіненого молока за допомогою шпажки або будь-якого 

іншого гострого предмета. 

4. За допомогою тертого шоколаду, кориці й навіть харчових барвників. 

18. Яка продукція містить речовини, що стимулюють вироблення ендофінів 

– гормонів радості? 
1. Масло вершкове. 
2. Чай. 

3. Какао-боби. 

4. Сир твердий. 

19. Який жир плавиться при температурі людського тіла? 

1. Олія соняшникова. 

2. Жир свинячий. 

3. Жир яловичий. 

4. Какао масло. 

20. Яку каву подають з пінкою, знятою з топленого молока? 
1. Каву по-ірландськи. 
2. Каву по-турецьки. 

3. Каву по-варшавськи. 

4. Каву по-лейпцигськи. 

21. Яку каву готуються з жовтком яйця, молоком і цукром? 
1. Каву по-ірландськи. 
2. Каву по-турецьки. 

3. Каву по-варшавськи. 

4. Каву по-лейпцигськи. 

22. Яку каву готують з шоколадним сиропом, мускатним горіхом, цукром і 

подають з корицею та збитими вершками? 
1. Каву по-ямайськи. 
2. Каву по-мексиканськи. 

3. Каву по-сицилійськи. 

4. Каву по-арабськи. 

23. Яку каву готують із соком лимона та медом? 
1. Каву по-ямайськи. 
2. Каву по-мексиканськи. 

3. Каву по-арабськи. 



 

4. Каву "Мокко-актив". 

 

 

Тема 3.3 Професійні послуги в закладах ресторанного господарства з 

чайною концепцією 

1. Який чай окиснюють на 80% від двох тижнів до місяця? 
1. Білий. 
2. Зелений. 

3. Жовтий. 

4. Чорний. 
2. Листя для якого чаю тільки зав’ялюють і сушать? 
1. Білого. 
2. Зеленого. 

3. Синьо-зеленого. 

4. Чорного. 

3. Листя якого чаю перед сушінням проходить процедуру закритого 

"томління"? 
1. Чорного. 
2. Білого. 
3. Жовтого. 
4. Пуер. 
4. Скільки днів продовжується окиснення листя червоного чаю? 
1. 0,5–1,5 дня. 
2. 2–3 дні. 

3. 8–10 днів. 

4. 15–20 днів. 

5. Який рідкісний і дорогий чай готують з чайних бруньок? 
1. Чай Пеко. 
2. Тіпсовий чай. 

3. Оранж. 

4. Чорний чай. 

6. Який чай виготовляється з чайної крихти і пилу пресуванням з 

попереднім обжарюванням і пропарюванням при температурі 95–100°С? 
1. Гранульований чай. 
2. Тіпсовий чай. 

3. Чай Пеко. 

4. Чорний плитковий чай. 

7. Вказати правильний варіант послідовності запису видів чаю у чайній 

карті. 

1. Листовий чай, гранульований, чайна суміш, ароматизований, плодовий і 

лікарський, чайні напої гарячі, чайні напої холодні. 

2. Чайні напої холодні, чайні напої гарячі, гранульований чай, листовий, 

плодовий і лікарський. 

3. Чайна суміш, плодовий і лікарський чай, ароматизований чай, 

гранульований, листовий. 



 

4. Ароматизований чай, гранульований, листовий, плодовий і лікарський, чайна 

суміш, чайні напої гарячі, чайні напої холодні. 

8. У який посуд виливають чай після заварювання при приготуванні його у 

китайському стилі? 
1. Колебас. 
2. Чахой. 

3. Френч-прес. 

4. Чаузюй. 

9. Указати чайний набір для приготування чаю у японському стилі? 

1. Порцеляновий чайник для заварки, піали порцелянові, металевий 

тетсубинський злегка сплюснутий чайник для кип’ятку, чайниця. 

2. Циновка, глиняний або порцеляновий чайник для заварювання чаю ємністю 

0,2–1,0 л, порцелянові або керамічні піали або гайвані, чайниця, ємність з 

кип’ятком, чах ой, колебас. 

3. Два металевих чайники (заварний і доливний), склянки з підстаканниками. 

4. Усі відповіді правильні. 

10. При подаванні якого напою використовують колебас? 
1. Кави з молоком. 
2. Какао з лікером. 

3. Напою – мате. 

4. Кави чорної. 

11. Як заварюють вишукані чаї – зелені, жовті, білі, улуни? 
1. Водою з температурою 85–100°С протягом 3–8 хв. 
2. Водою з температурою 50–70°С і настоюють 0,5–3 хв. 

3. Водою з температурою 30–40°С і настоюють 1 хв. 

4. Водою з температурою 110–120°С і настоюють 20 хв. 

12. В основу якого методу приготування чаю на ки- тайській чайній 

церемонії покладено не заварювання чаю, а варіння на вогні? 
1. Заварювання чаю в гайвані. 
2. Гунфуча. 

3. Пінча. 

4. Приготування чаю методом Лу Юйя. 

13. Під час приготування чаю яким методом тради- ційно заварюють і 

п’ють улуни? 
1. Гунфуча. 

2. Пінча. 

3. Заварювання чаю в гайвані. 

4. Методом Лу Юйя. 
14. Як класифікують чай за типом рослин? 
1. Китайський, асамський, камбоджийський, японський. 
2. Китайський, азійський, європейський, скандинавський. 

3. Турецький,африканський,індокитайський,середземноморський,новозеландсь

кий. 

4. Африканський, азіатський, європейський, австралійський. 
15. Як класифікують чай за окисненням? 
1. Тіпсовий, гранульований, чорний цегельний, роз- чинний. 



 

2. Сезонний, жасминовий, Ерл Грей, Ройбуш. 

3. Білий, зелений, жовтий чай, улун, чорний чай, пуер. 

4. Оранж пеко, сушонг, мате, каркаде, ханібуш. 

Тема 3.4. Особливості обслуговування прийомів за протоколом 

1. Який базовий документ визначає загальновизнані протокольні правила 

та звичаї, якими керуються в усіх країнах світу? 
1. Паризька конвенція про дипломатичні відносини. 
2. Віденська конвенція про дипломатичні відносини. 

3. Лондонська конвенція про дипломатичні відносини. 

4. Усі відповіді правильні. 

2. Як класифікують бенкети-прийоми? 
1. За кількістю гостей. 
2. За географічним місцезнаходженням різних країн світу. 

3. За ступенем офіційності, часом влаштування, формою розміщення гостей за 

столами. 

4. Усі відповіді правильні. 
3. Який прийом вважається офіційним? 
1. Прийом, на якому запрошені гості є виключно офіційними посадовими 

особами. 

2. Прийом, на який запрошуються подружні пари, що працюють в державних 

установах. 

3. Прийом, на який запрошують тільки жінок. 

4. Усі відповіді правильні. 

4. Сніданок, на який чоловіки запрошені з жінками, є 
1. неофіційним; 
2. офіційним; 

3. традиційним. 

4. Усі відповіді правильні. 

4. У дипломатичному протоколі має місце розподіл прийомів на … . 
1. святкові, традиційні; 
2. довгі, короткі; 

3. денні та вечірні. 

4. Усі відповіді правильні. 
6. Який час влаштування денних прийомів? 
1. З 10.00 до 11.00 годин. 
2. З 11.00 до 11.30 годин. 

3. З 17.00 до 21.00 години. 

4. З 12.00 до 15.00 годин. 
7. Який час влаштування вечірніх прийомів? 
1. З 8.00 до 10.00 годин. 
2. З 10.00 до 11.00 годин. 

3. З 16.00 до 23.00 годин. 

4. З 24.00 до 2.00 годин. 

8. Який прийом влаштовують з нагоди приїзду та від’їзду послів, високих 

іноземних осіб, а також з метою підтримання контактів з іноземними 



 

дипломатичними представництвами? 
1. Прийом – бокал вина. 
2. Прийом – чай, кава. 

3. Прийом журфікс. 

4. Прийом – сніданок ("Lunch"). 

9. Яку кулінарну продукцію подають під час ділового (робочого) сніданку? 

1. Шампанське, солоні горішки, канапе, сандвічі, тарталетки, воловани. 

2. Одну холодну, гарячу закуску та одну другу гарячу страву. 

3. Сир, фрукти, маслини, оливки. 

4. Усі відповіді правильні. 

10. Який прийом влаштовують з нагоди відкриття виставок, фестивалів? 
1. Прийом – сніданок. 
2. Прийом – бокал шампанського. 

3. Прийом – бокал вина. 

4. Усі відповіді правильні. 
11. Коли влаштовують прийом-фуршет? 
1. З нагоди національного свята, презентації послів, ювілейних дат. 

2. Влаштовують для жінок голів дипломатичних представництв. 

3. Влаштовується один раз на тиждень певного дня, об одній і тій же годині 

протягом усього осінньо-зимового періоду дружиною міністра або іншою 

офіційною особою (у закордонній дипломатичній практиці 

4. Усі відповіді правильні 

12. Який прийом має політичне значення із запрошенням вітчизняної та 

іноземної політичної, ділової, наукової еліти суспільства? 
1. Прийом – вечеря. 
2. Прийом – обід. 

3. Прийом – коктейль. 

4. Прийом "Раут". 

13. У якому випадку на діловій зустрічі можуть бути подані бутерброди, 

чай, кава? 
1. Якщо ділова зустріч триває 0,5 години. 
2. Якщо ділова зустріч триває 1 год. 

3. Якщо ділова зустріч триває досить довго. 

4. Усі відповіді правильні. 
14. Який прийом вважається найпочеснішим? 
1. Бенкет-прийом за типом "шведського столу". 
2. "Журфікс". 

3. "Обід". 

4. Бенкет-буфет. 

15. Вказати перше почесне місце на прийомі, якщо присутні тільки 

чоловіки і кількість запрошених осіб невелика? 
1. Справа від господаря. 
2. Зліва від господаря. 

3. Навпроти дверей. 

4. Усі відповіді правильні. 

16. Як орієнтується розсаджування відносно вікон і дверей приміщення, в 



 

якому влаштовується прийом? 

1. Найпочесніший гість має сидіти обличчям до дверей, а господар обличчям до 

вікна. 

2. Найпочесніший гість має сидіти обличчям до вікна, а господар – обличчям до 

дверей. 

3. Найпочесніший гість має сидіти обличчям до стіни, а господар обличчям до 

вікна. 

4. Усі відповіді правильні. 

17. Вибір форми конфігурації бенкетних столів на прийомі залежить від …  
1. кількості гостей та їх віку; 
2. виду бенкету; 

3. форми зали, її площі, розташування вікон, дверей. 

4. Усі відповіді правильні. 

18. Яка форма розставлення столів характерна для прийомів "фуршет", 

"обід-буфет"? 
1. Вільна. 
2. Геометрична. 

3. У вигляді літери С. 

4. У вигляді літери Т. 

19. Для яких прийомів характерна вільна форма розставлення столів? 
1. "Чай", "Журфікс". 
2. На бенкеті-прийомі за типом "шведський стіл". 

3. Бенкеті-коктейлі. 

4. Усі відповіді правильні. 
20. Які є різновиди організації прийому – обіду-буфет? 
1. Прийом за типом "шведського столу" та в "англійському стилі". 

2. Прийом "Раут". 

3. Прийом – вечеря. 

4. Прийом – обід. 

21. Хто здійснює підготовчу роботу з влаштування прийому? 
1. Представники офіційної влади. 

2. Протокольна служба дипломатичних представництв. 

3. Представники громадськості. 

4. Усі відповіді правильні. 

22. Як направляються запрошення на дипломатичні прийоми? 

1. На бланку, який надрукований друкарським способом і вкладений у конверт 

розміром 15 х 21 см, на якому є елементи державної символіки. 

2. На листівках з рукописним текстом. 

3. На бланку з рукописним текстом. 

4. Усі відповіді правильні. 

23. Підготовка приміщень до обслуговування прийомів складається з 

наступних етапів: 

1. сухе прибирання приміщень, розстановка столів, встановлення мікрофонів; 

2. вологе прибирання приміщень, встановлення мікрофонів;  

3. сухе та вологе прибирання приміщень, оформлення приміщення елементами 



 

фітодизайну, аквадизайну, картинами тощо; вибір та оформлення бенкетних столів 

для прийомів; встановлення мікрофонів,  

4. вологе прибирання приміщень, вибір бенкетних столів та їх оформлення в 

основних залах, визначення місць для артистів-виконавців. 
24. При складанні меню враховують: 
1. кількість гостей; пори року; закони, які існують в державі; 

2. вид бенкету, час влаштування, релігійні й національні традиції гостей, їх 

смаки та уподобання; 

3. оформлення інтер’єру торговельної зали; правила, які існують в державі 

перебування; конфігурацію бенкетних столів, їх розміри. 

4. Усі відповіді правильні. 

25. Які продукти і напої не подають мусульманам під час прийому бенкету? 
1. Морську рибу, баранину, каву. 
2. Морепродукти, молочні коктейлі. 

3. М’ясо курки, фруктові соки. 

4. Свинину і вино. 

26. Яка структура бенкету-обіду на честь голови держави? 
1. Холодні закуски, перша страва, десерт, напої. 
2. Аперитив, гарячі закуски, перша страва, напої, десерт. 

3. Аперитив, холодні закуски, гаряча закуска, перша страва, друга страва, 

десерт, напої. 

4. Усі відповіді правильні. 
27. Яка структура меню прийому-фуршету? 
1. Аперитив, холодні страви та закуски, гарячі закуски, другі гарячі страви, 

десертні страви, напої. 

2. Холодні страви, перша страва, другі гарячі страви, десертні страви, напої. 

3. Аперитив, другі гарячі страви, напої, десертні страви. 

4. Другі гарячі страви, напої, десертні страви. 

28. Яка структура меню прийому на честь дружини президента? 
1. Гаряча закуска, десерт, напої. 
2. Холодна закуска, напої. 

3. Друга гаряча страва, десерт, напої. 

4. Холодна закуска, гаряча закуска, друга гаряча страва, десерт, напої. 

29. У дипломатичній практиці найчастіше бенкети- прийоми з 

розсаджуванням обслуговують… 
1. офіціанти – жінки; 
2. офіціанти – чоловіки; 

3. метрдотелі різних ресторанів; 

4. усі відповіді правильні. 

30. На бенкеті-прийомі з розсаджуванням використовується подавання 

страв, напоїв… 
1. американським способом; 
2. італійським способом; 

3. англійським способом; 

4. французьким способом. 
31. Хто перший встає із-за столу на бенкеті-прийомі? 



 

1. Гість. 
2. Господар. 

3. Господиня. 

4. Усі відповіді правильні. 

32. Куверт – це… 
1. відстань між самими крайніми предметами індивідуального сервування на 

одного гостя; 

2. відстань за круглим столом між місцем господаря і господині, які сидять за 

круглим столом навпроти один одного; 

3. відстань між місцями двох почесних гостей, які сидять за прямокутним 

столом; 

4. усі відповіді правильні. 

33. Процес сервування на бенкеті-прийомі здійснюється у такій 

послідовності: 

1. пиріжкова → підставна тарілка → виделка столова, десертна → фужер для 

води → чарка рейнвейна та лафітна → сільничка; 

2. фужер для води → чарка мадерна, лафітна → келих для шампанського → 

лляна серветка → тарілка пиріжкова → набори закусочні, столові, десертні → 

кувертна картка; 

3. підставна, пиріжкова тарілки → ніж столовий, рибний→ виделка рибна, 

закусочна (залежно від меню їх може бути дві) → ложка десертна → ніж десертний 

→ виделка десертна → фужер для води → чарки мадерна, для горілки, рейнвейна, 

лафітна → лляна серветка → кувертна картка → сільничка →перечниця → 

свічники → композиції квіткові → ікебани → прапори. 

4. Усі відповіді правильні. 
34. Десертні набори розміщують за … . 
1. коньячними та лікерними чарками; 
2. за мілкою столовою тарілкою здебільшого паралельно краю столу на відстані 

3–5 см або справа за наборами; 

3. перпендикулярно до фужерів для води. 

4. Усі відповіді правильні. 
35. Меню в обкладинці кладеться … . 
1. за пиріжковою тарілкою; 
2. за рейнвейною та лафітною чарками; 

3. під кутом 45° до осі столу; 

4. за склянкою для соку. 

 

Тема 3.5. Організація виїзних послуг барменів (кейтеринг-бар) 

1. Вказати правильний варіант послідовності подавання страв, виробів, 

закусок і напоїв на бенкеті – коктейлі. 

1. Аперитив, фрукти, холодні закуски, гарячі закуски, гарячі напої. 

2. Десерт, фрукти, холодні закуски, гарячі закуски, гарячі напої. 

3. Аперитив, фрукти, десерт, холодні закуски, гарячі закуски, гарячі напої. 

4. Аперитив, холодні закуски, гарячі закуски, десерт, фрукти, гарячі напої. 



 

2. Вказати асортимент страв, виробів, напоїв для бенкету – коктейлю. 

1. Горілка, настоянка, коньяк, лікер, вина, соки, води, коктейлі, шампанське. 

Канапе, воловани, фаршировані м’ясом, рибою, овочами, гастрономічними 

продуктами; сосиски – малятка, невеликі котлети; тістечка – асорті; яблука, запечені 

в тісті; морозиво, желе, фрукти, чай, кава. 

2. Настоянка, вина, соки, води, коктейлі. Десертні страви, фрукти, кондитерські 

вироби, бублики, горіхи, мигдаль, варення. 

3. Десертні напівсолодкі та напівсухі вина, креми, лікери, коньяки. М’ясні та 

рибні рулети, м’ясні натуральні січені і порційні вироби, риба в тісті, морозиво, 

цукерки, торти і тістечка. 

4. Ігристі вина, змішані напої, безалкогольні напої. Рибна та м’ясна 

гастрономія, риба під маринадом, закуски із морепродуктів, бенкетні страви з курки, 

пернатої дичини. Яблука запечені, фрукти в тісті, торти, тістечка, морозиво, чай, 

кава. 
3. Який спектр послуг кейтеринг-бару (виїзного бару)? 
1. Приготування і подавання страв, виробів, напоїв, коктейлів. 

2. Подавання гостям змішаних напоїв, десертів, міксдрінків. 

3. Приготування і оригінальне подавання коктейлів, послуги професійного 

сомельє і бариста, фонтани із чорного і молочного шоколаду, флейринг і файр-шоу. 

4. Усі відповіді правильні. 

4. Скільки хвилин триває бармен-шоу (виступ професійних барменів під 

музику з віртуозними елементами жонглювання плашками в поєднанні з 

вогненним шоу (фаєр-шоу))? 
1. 1 хв. 
2. 6 хв. 

3. 2 год. 

4. 4 год. 
5. Піраміда з келихів шампанського (каскад) містить… 
1. 5 келихів; 
2. 15 келихів; 

3. 25 келихів; 

4. 55 келихів. 
6. Піраміда з келихів шампанського доречна на … . 
1. шкільних випускних балах; 
2. святкових заходах у міських парках; 

3. корпоративних святах, весіллях, приватних ювілеях, конференціях, 

презентаціях. 

4. Усі відповіді правильні. 
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	5. У яких закладах ресторанного господарства краще організовувати каву-брейк та ланчі під час конференції?
	6. Кава в гранулах – це…
	7. Як маркують каву в Ефіопії?
	8. Як маркують вологу обробку кави в Індонезії?
	9. Який сорт кави є елітним дуже ароматним?
	10. У якій країні Арабіка має добре збалансований, оксамитовий смак з легкою кислинкою і тонким ароматом?
	11. Який сорт кави використовується рідко із-за невисоких смакових якостей?
	12. Як класифікують каву за способом обробки?
	13. Який благородний сорт кави з Ямайки має витончений смак, позбавлений гіркуватості зі своєрідним винним ароматом?
	14. Який бразильський сорт кави використовують для приготування еспрессо?
	15. Який найвищий сорт колумбійської кави?
	16. У якій країні вирощують арабіку, що містить мало кофеїну, має дуже м’який і в той же час багатий насичений смак з присмаком горіхів?
	17. Як створюється візерунок на поверхні кави способом етчинг?
	18. Яка продукція містить речовини, що стимулюють вироблення ендофінів – гормонів радості?
	19. Який жир плавиться при температурі людського тіла?
	20. Яку каву подають з пінкою, знятою з топленого молока?
	21. Яку каву готуються з жовтком яйця, молоком і цукром?
	22. Яку каву готують з шоколадним сиропом, мускатним горіхом, цукром і подають з корицею та збитими вершками?
	23. Яку каву готують із соком лимона та медом?

	Тема 3.3 Професійні послуги в закладах ресторанного господарства з чайною концепцією
	1. Який чай окиснюють на 80% від двох тижнів до місяця?
	2. Листя для якого чаю тільки зав’ялюють і сушать?
	3. Листя якого чаю перед сушінням проходить процедуру закритого "томління"?
	4. Скільки днів продовжується окиснення листя червоного чаю?
	5. Який рідкісний і дорогий чай готують з чайних бруньок?
	6. Який чай виготовляється з чайної крихти і пилу пресуванням з попереднім обжарюванням і пропарюванням при температурі 95–100 С?
	7. Вказати правильний варіант послідовності запису видів чаю у чайній карті.
	8. У який посуд виливають чай після заварювання при приготуванні його у китайському стилі?
	9. Указати чайний набір для приготування чаю у японському стилі?
	10. При подаванні якого напою використовують колебас?
	11. Як заварюють вишукані чаї – зелені, жовті, білі, улуни?
	12. В основу якого методу приготування чаю на ки- тайській чайній церемонії покладено не заварювання чаю, а варіння на вогні?
	13. Під час приготування чаю яким методом тради- ційно заварюють і п’ють улуни?
	14. Як класифікують чай за типом рослин?
	15. Як класифікують чай за окисненням?

	Тема 3.4. Особливості обслуговування прийомів за протоколом
	1. Який базовий документ визначає загальновизнані протокольні правила та звичаї, якими керуються в усіх країнах світу?
	2. Як класифікують бенкети-прийоми?
	3. Який прийом вважається офіційним?
	4. Сніданок, на який чоловіки запрошені з жінками, є
	4. У дипломатичному протоколі має місце розподіл прийомів на … .
	6. Який час влаштування денних прийомів?
	7. Який час влаштування вечірніх прийомів?
	8. Який прийом влаштовують з нагоди приїзду та від’їзду послів, високих іноземних осіб, а також з метою підтримання контактів з іноземними дипломатичними представництвами?
	9. Яку кулінарну продукцію подають під час ділового (робочого) сніданку?
	10. Який прийом влаштовують з нагоди відкриття виставок, фестивалів?
	11. Коли влаштовують прийом-фуршет?
	12. Який прийом має політичне значення із запрошенням вітчизняної та іноземної політичної, ділової, наукової еліти суспільства?
	13. У якому випадку на діловій зустрічі можуть бути подані бутерброди, чай, кава?
	14. Який прийом вважається найпочеснішим?
	15. Вказати перше почесне місце на прийомі, якщо присутні тільки чоловіки і кількість запрошених осіб невелика?
	16. Як орієнтується розсаджування відносно вікон і дверей приміщення, в якому влаштовується прийом?
	17. Вибір форми конфігурації бенкетних столів на прийомі залежить від …
	18. Яка форма розставлення столів характерна для прийомів "фуршет", "обід-буфет"?
	19. Для яких прийомів характерна вільна форма розставлення столів?
	20. Які є різновиди організації прийому – обіду-буфет?
	21. Хто здійснює підготовчу роботу з влаштування прийому?
	22. Як направляються запрошення на дипломатичні прийоми?
	23. Підготовка приміщень до обслуговування прийомів складається з наступних етапів:
	24. При складанні меню враховують:
	25. Які продукти і напої не подають мусульманам під час прийому бенкету?
	26. Яка структура бенкету-обіду на честь голови держави?
	27. Яка структура меню прийому-фуршету?
	28. Яка структура меню прийому на честь дружини президента?
	29. У дипломатичній практиці найчастіше бенкети- прийоми з розсаджуванням обслуговують…
	30. На бенкеті-прийомі з розсаджуванням використовується подавання страв, напоїв…
	31. Хто перший встає із-за столу на бенкеті-прийомі?
	32. Куверт – це…
	33. Процес сервування на бенкеті-прийомі здійснюється у такій послідовності:
	34. Десертні набори розміщують за … .
	35. Меню в обкладинці кладеться … .

	Тема 3.5. Організація виїзних послуг барменів (кейтеринг-бар)
	1. Вказати правильний варіант послідовності подавання страв, виробів, закусок і напоїв на бенкеті – коктейлі.
	2. Вказати асортимент страв, виробів, напоїв для бенкету – коктейлю.
	3. Який спектр послуг кейтеринг-бару (виїзного бару)?
	4. Скільки хвилин триває бармен-шоу (виступ професійних барменів під музику з віртуозними елементами жонглювання плашками в поєднанні з вогненним шоу (фаєр-шоу))?
	5. Піраміда з келихів шампанського (каскад) містить…
	6. Піраміда з келихів шампанського доречна на … .


