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«Проектне оснащення в готельно-ресторанному господарстві» 
на 2022-2023 навчальний рік 

Курс та семестр вивчення 3 курс, 6 семестр 

Освітня програма/спеціалізація «Готельно-ресторанна справа» 

Спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа»  

Галузь знань    24 Сфера обслуговування 

Ступінь вищої освіти   бакалавр 

 
ПІБ НПП, який веде дану дисципліну,                Миронов Денис Анатолійович 
науковий ступінь і вчене звання,                          к.т.н., 
посада                   доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи 

 
Контактний телефон +38-066-732-65-48 

Електронна адреса zardenzar@gmail.com 

Розклад навчальних занять http://schedule.puet.edu.ua/ 

Консультації он-лайн: електронною поштою, пн-пт з 10.00-17.00  

Сторінка дистанційного курсу  

 
Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 
навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни є: оволодіння великим спектром сучасного 

обладнання та технологій при проектуванні та організації робочого простору, 

правильному виборі оснащення та створенні ефективного інтер'єру готельно-

ресторанних підприємств. 

Тривалість 
5 кредитів ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 40 год., самостійна робота 
90 год.) 

Форми та методи 
навчання 

Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Методи: лекції (демонстрація, ілюстрація, пояснювально-ілюстративний метод, 

інформаційно-рецептивний); практична робота (дискусійні методи, імітаційні методи) 

Система поточного та 
підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання навчальних завдань; тестування; поточна модульна робота 

Підсумковий контроль: залік (ПМК) 

Базові знання  
Наявність базових знань з математики, мати досвід використання пакетів прикладних 

програм та інструментів програмування.   

Мова викладання Українська 

 
Перелік компетентностей та програмні результати навчання, 

забезпечення яких підсилює дана навчальна дисципліна 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

• Знати, розуміти і вміти використовувати на 

практиці базові поняття з теорії готельної та 

ресторанної справи, організації обслуговування 
споживачів та діяльності суб’єктів ринку готельних 

та ресторанних послуг, а також суміжних наук 

(РН02); 

• Здійснювати підбір технологічного устаткування 

та обладнання, вирішувати питання раціонального 

використання просторових та матеріальних ресурсів, 

ефективної експлуатації інженерного обладнання 

підприємств (РН09). 

• Здатність проектувати технологічний процес виробництва 

продукції і послуг та сервісний процес реалізації основних і 

додаткових послуг у підприємствах (закладах) готельно-
ресторанного та рекреаційного господарства (СК06); 

• здатність розробляти, просувати, реалізовувати та 

організовувати споживання готельних та ресторанних послуг для 

різних сегментів споживачів (СК08). 

 



Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

Модуль 1. Основи дизайну закладів готельно-ресторанного господарства 

Тема  1. Вибір 

розташування закладу 

готельно-ресторанного 

господарства: 

економічний аспект  

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи 

Вивчення економічних стратегій готельно-

ресторанних комплексів 

Тема 2. Атмосфера та 

дизайн готельно-

ресторанного комплексу 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи 

Вивчення критеріїв екологізації готельних 

підприємств 

Тема 3. Розподіл площ в 

закладі готельно-

ресторанного 

господарства 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи 

Вивчення амортизації готельного 

підприємства 

Тема 4. Електрика та 
управління 

енерговитратами 

Відвідування занять; захист домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи 

Підвищення норм безпеки проживаючих та 
захисту їх майна у готелях 

Тема 5. Дизайн та 

оснащення готельного 

господарства 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; поточна модульна 

робота 

Вивчення стратегій розвитку підприємств 

ресторанного господарства 

Модуль 2. Принципи та порядок роботи сучасного готельно-ресторанного комплексу  

Тема  6. Безпека та 

санітарія 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи 

Система охорони праці та техніки безпеки 

у готельно-ресторанному комплексі 

Тема  7. Придбання та 

монтаж обладнання  

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 
виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи 

Устаткування для систем 

відеоспостереження  

Тема 8. Обладнання для 

закладів харчування  

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи 

Обладнання для закладів торгівлі 

Тема 9. Організація 

сервісного процесу у 

готельно-ресторанних 

комплексах 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи 

Теоретичні основи сервісної діяльності 

Тема 10. Організаційно-

технологічні підходи до 

реконструкції об’єктів 

готельно-ресторанного 

господарства 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; поточна модульна 

робота 

Об'єкти у сфері готельного та ресторанного 

бізнесу 
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Керанчук Т.Л.-К.:НУХТ, 2018.-360с. 

2. Черевко О.І. Процеси та апарати харчових виробництв. – 2-ге видання, доп. та випр. Харків. Світ Книг. 2017. С. 

496.  

3.  Організація готельного господарства: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 241 
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Боратинський, О.Кулик, О. Піхур – Львів : Видавництво «Добра справа», 2019 -224ст. 
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навч. посібник / Ю. М. Коренець, Є. Г. Клєвцов. – Кривий Ріг : [ДонНУЕТ], 2020. – 162 с 



Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

• Пакет прикладних програм Microsoft Office, САПР Sweet Home 3D.  
 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

• Політика щодо відвідування занять: студенти повинні бути присутніми на кожному занятті, кожне наступне заняття 

пов’язане із попереднім. В разі відсутності з поважних причин, допускається самостійне виконання завдання в 

терміни не пізніше ніж до наступного за розкладом заняття.  

• Політика щодо академічної доброчесності: студенти мають свідомо дотримуватися «Положення про академічну 

доброчесність» (http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_akademichnu_dobrochesnist_2020.pdf); 

забороняється використовувати мобільні пристрої під час виконання практичних завдань та модульних робіт. Кожен 

студент отримує власне завдання та виконує його самостійно. Не дозволяється консультування під час виконання 

практичних завдань із іншими студентами, лише з викладачем.    

• Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/neformalna-osvita 

 
Оцінювання 

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-5): відвідування занять (10 балів); виконання навчальних завдань (15 балів); 
завдання самостійної роботи (15 балів); поточна модульна робота (10 балів) 

50 

Модуль 1 (теми 6-10): відвідування занять (10 балів); виконання навчальних завдань (15 балів); 

завдання самостійної роботи (15 балів); поточна модульна робота (10 балів) 
50 

Разом 100 

 
Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за 
шкалою ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

 

http://puet.edu.ua/uk/neformalna-osvita

