
 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Устаткування закладів готельно-ресторанного 
господарства» 
(назва навчальної дисципліни) 

Ступінь вищої освіти: бакалавр 
Спеціальність: 241 «Готельно-ресторанна справа» 
Освітньо-професійна 

програма: 
Готельно-ресторанна справа 

Викладач: Хомічук Віктор Андрійович, доцент кафедри 

процесів, обладнання та енергетичного 

менеджменту 
Кафедра: процесів, обладнання та енергетичного 

менеджменту 
Профайл викладача 
 

Контактна інформація: 
+38 048 712-41-29 

 
1. Загальна інформація  

Тип дисципліни - обов’язкова  Мова викладання - українська 
Навчальна дисципліна викладається на 3 курсі у 5 семестрі денної та заочної форми 

навчання 
Кількість кредитів ECTS – 3, годин – 90 
Аудиторні заняття, годин: всього лекції практичні 

денна 32 10 22 
заочна 12 6 6 

Самостійна робота, годин Денна – 58 Заочна – 78 
Розклад занять  
 

2. Анотація навчальної дисципліни 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є надання знань щодо процесів та обладнання 

закладів готельно-ресторанного господарства відповідним устаткуванням. Основними завданнями 

вивчення дисципліни “Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства” є навчити 

студентів аналізувати свою практичну діяльність, вмінню знаходити оптимальні рішення 

виробничих завдань. 
 

3. Мета навчальної дисципліни 
Метою викладання навчальної дисципліни “Устаткування закладів готельно-ресторанного 

господарства” є набуття студентами необхідних знань і навичок щодо вибору, розміщення 

устаткування для готелів, а також навичок, пов'язаних з вибором, експлуатацією, розміщенням 

механічного, теплового, холодильного і торговельного устаткування для закладів ресторанного 

господарства; підготовка спеціалістів, спроможних знати й вирішувати питання використання 

нових видів машин і апаратів. 
В результаті вивчення дисципліни “Устаткування закладів готельно-ресторанного 

господарства” студенти повинні: 
знати : 
– теоретичні основи процесів теплової, механічної та холодильної обробки продуктів;  
– технічні характеристики, номенклатуру, принцип дії та функціональне призначення 

устаткування закладів готельно-ресторанного господарства вітчизняних і закордонних фірм, 

основні фактори, які впливають на ефективність роботи апаратів;  
– функціональне призначення та сфери використання машин і апаратів для механізації 

технологічних процесів закладів готельно-ресторанного господарства;  
–  методику розрахунків теоретичної продуктивності апаратів; 
 

http://poem.onaft.edu.ua/sklad-kafedri/
https://www.rozklad.onaft.edu.ua/


вміти : 
– раціонально вибирати устаткування для закладів готельно-ресторанного господарства;  
–  експлуатувати різні види устаткування;  
– економічно обґрунтовувати технічне оснащення закладів готельно-ресторанного 

господарства. 
 

4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 

 
5. Зміст навчальної дисципліни 

 
6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 

Види контролю: поточний, підсумковий – екзамен 
Нарахування балів 
Інформаційні ресурси 

 
7. Політика навчальної дисципліни 

Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена з урахуванням 

законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну доброчесність в 

ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу».  
 
 
Викладач        /ПІДПИСАНО/__  Віктор ХОМІЧУК 
     підпис 
 
 
Завідувач кафедри       /ПІДПИСАНО/__  Олег БУРДО 
     підпис 
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