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1. Загальна інформація 
Тип дисципліни – обов’язкова Мова викладання – українська 
Навчальна дисципліна викладається для студентів денної форми навчання на ІІІ курсі у 6 

семестрі і на ІV курсі у 7 семестрі та для студентів заочної форми навчання на ІІІ курсі у 6 

семестрі і на ІV курсі у 7 семестрі  . 
Кількість кредитів – /8/, годин – /240/ 
Аудиторні заняття, годин: всього лекції лабораторні практичні 

денна 84 36 32 16 
заочна 32 8 16 8 

Самостійна робота, годин Денна – 156 Заочна – 208 
Розклад занять 
https://www.rozklad.onaft.edu.ua/guest_n.php або https://rozklad.ontu.edu.ua/login.php  

 

2. Анотація навчальної дисципліни 
Проектування об'єктів готельно-ресторанного господарства тісно пов'язане з 

організацією і технологією послуг та виробництва у сфері гостинності. Ця дисципліна включає в 
себе не тільки планування технологічного процесу, проектування і взаємозв'язок приміщень, а й 
підбір обладнання, від якого залежить не лише якість одержуваного продукту, а також і розміри 
енергоспоживання. Не оптимально виконаний проект закладу готельно-ресторанного 

господарства може суттєво вплинути на організацію технологічних процесів і, як наслідок, на 
збільшення енерговитрат підприємства. Помилки при проектуванні можуть збільшити або 
зменшити площі виробничих приміщень, збільшити втомлюваність робочого персоналу, що в 
свою чергу призводить до збільшення часу обслуговування і невдоволення гостей, позначаючись на 

загальному прибутку підприємства. Крім того, нераціонально великі обсяги приміщень, 
збільшення коридорів і переходів може також потягнути за собою збільшення рахунків за 
комунальні послуги. Тому ця дисципліна важлива для підготовки фахівця з готельно-ресторанної 

справи. Вона допоможе створити власний проект закладу готельно-ресторанного господарства, 

з урахуванням всіх факторів – нормативно-технічної документації, потреб виробництва, 

побажань інвесторів та багатьох інших. 

http://kit.onaft.edu.ua/lecturer/7
http://hospitality.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/55/2021/01/Ryashko-GM.pdf
http://hospitality.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/55/2021/01/Novichkova-TP.pdf
http://hospitality.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/55/2021/01/Korotich-OM.pdf
http://hospitality.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/55/2021/01/Tkachuk-OV.pdf
mailto:olshevska.olga@gmail.com
mailto:rina257@gmail.com
mailto:olshevska.olga@gmail.com
mailto:tamarakoled@gmail.com
mailto:olshevska.olga@gmail.com
mailto:kelena1811@gmail.com
mailto:olshevska.olga@gmail.com
mailto:nik-name@ukr.net
https://rozklad.ontu.edu.ua/login.php
https://www.rozklad.onaft.edu.ua/guest_n.php
https://rozklad.ontu.edu.ua/login.php


 
3. Мета навчальної дисципліни 

Метою вивчення курсу є формування системи знань та набуття компетенцій щодо основних 

принципів проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства у відповідності до їхньої 

соціально-культурної, утилітарної та естетичної функції.  
В результаті вивчення курсу навчальної дисципліни студенти повинні  
знати: 
 теоретичні основи проектування закладів готельно-ресторанного господарства;  
 сучасні тенденції і перспективи розвитку індустрії гостинності;  
 існуючу нормативну документацію щодо проектування закладів готельно-ресторанного 

господарства; 
 сучасні методики і галузеві вимоги до розробки проектної документації при створенні 

нових або реконструкції існуючих закладів готельно-ресторанного господарства; 
вміти: 
 розробляти техніко-економічні обґрунтування проекту і завдання на проектування закладу 

готельно-ресторанного господарства;  
 моделювати сервісно-виробничі процеси закладів готельно-ресторанного господарства та 

забезпечити їх апаратурне оформлення;  
 розробляти просторове рішення закладу відповідно до моделі його роботи, 

нормативних вимог, сучасних презентаційних і дизайнерських концепцій; 

 проводити експертизи проектів. 

 
4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 

http://hospitality.ontu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/55/2022/02/OK24-RP_POGRG.pdf 
 

5. Зміст навчальної дисципліни 
http://hospitality.ontu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/55/2022/02/OK24-RP_POGRG.pdf 

 
6. Система оцінювання та вимоги 

Види контролю: поточний, підсумковий – екзамен у 6 семестрі, диф. Залік у 7 семестрі. 
Нарахування балів  

     http://hospitality.ontu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/55/2022/02/OK24-RP_POGRG.pdf 
 
Інформаційні ресурси 
http://hospitality.ontu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/55/2022/02/OK24-RP_POGRG.pdf 

 

7. Політика навчальної дисципліни 
Політика всіх навчальних дисциплін в ОНТУ є уніфікованою та визначена з урахуванням 

законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Кодекс академічної доброчесності Одеського 

національного технологічного університету» та «Положення про організацію освітнього 
процесу». 

 

Викладач /ПІДПИСАНО/  Галина РЯШКО 
підпис 

 /ПІДПИСАНО/  Тамара НОВІЧКОВА 
підпис 

/ПІДПИСАНО/  Олена КОРОТИЧ 
підпис 

 /ПІДПИСАНО/  Оксана ТКАЧУК 
підпис 

Завідувач кафедри    /ПІДПИСАНО/  Тетяна ЛЕБЕДЕНКО 
підпис 

http://hospitality.onaft.edu.ua/distsiplini-bakalavr/
http://hospitality.onaft.edu.ua/distsiplini-bakalavr/
https://drive.google.com/file/d/1mC9qb6In2PpmTnNIgF2hQdvrK0FYiYiL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mC9qb6In2PpmTnNIgF2hQdvrK0FYiYiL/view?usp=sharing
https://ontu.edu.ua/download/dqcc/ONAFT_policy.pdf
https://ontu.edu.ua/download/pubinfo/Code-of-Academic-Integrity-ONUT.pdf
https://ontu.edu.ua/download/pubinfo/Code-of-Academic-Integrity-ONUT.pdf
https://ontu.edu.ua/download/pubinfo/Provision-educat-process-ONUT.pdf
https://ontu.edu.ua/download/pubinfo/Provision-educat-process-ONUT.pdf
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