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ІНЖИНІРИНГ В РЕСТОРАННОМУ 
ГОСПОДАРСТВІ 



Мета вивчення дисципліни:  

отримання, систематизація та закріплення теоретичних знань з 

інжинірингу в ресторанному господарстві;  

напрацювання практичних вмінь з інженерного проєктування 

закладів ресторанного господарства відповідно до їх 

функціонального призначення та специфіки роботи.  

Завдання дисципліни: 

формування системи знань для здійснення проєктної діяльності в 

ресторанному господарстві на різних її етапах: формування концепції 

проєкту; структуризації та планування проєктних робіт; контролю 

виконання та оцінки проєкту після впровадження; післяпроєктних 

робіт; 

отримання теоретичних знань та практичних навичок з проєктування 

об’єктів інфраструктури закладів ресторанного господарства, 

ознайомлення з методиками основних інженерних розрахунків. 



Предмет дисципліни:  
 

Методи інжинірингу в ресторанному господарстві. 

Об'єкти інфраструктури та системи інженерного 

забезпечення  діяльності закладів ресторанного 

господарства 



Тематична структура дисципліни 

 
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи інжинірингу в ресторанному 
господарстві 
 
Тема 1. Поняття інжинірингу. Класифікація видів інженерної діяльності. 
Тема 2. Проєктний метод в інжинірингу. 
Тема 3. Створення об’єктів інфраструктури в ресторанному господарстві. 
Тема 4. Розробка техніко-економічного обґрунтування проєкту з формуванням 
технічного завдання на проєкт. 
Тема 5. Основні відомості з управління проєктами. 
Тема 6. Місце науково-дослідницької творчості в роботі над проєктами.  



Тематична структура дисципліни 

 
Змістовий модуль 2. Проєктування інженерних систем закладів ресторанного 
господарства 
 
Тема 7. Інжиніринг систем опалення закладів ресторанного господарства. 
Тема 8. Інжиніринг систем вентиляції закладів ресторанного господарства.  
Тема 9. Інжиніринг систем кондиціонування закладів ресторанного 
господарства. 
Тема 10. Інжиніринг систем водопостачання закладів ресторанного 
господарства. 
Тема 11. Інжиніринг систем каналізації закладів ресторанного господарства. 
Тема 12. Інжиніринг систем електропостачання закладів ресторанного 
господарства. 
  



Результати навчання  

1 Знання теорії, методів і способів інжинірингу; знання структури проєкту та 

особливостей організації проєктної діяльності в ресторанному 

господарстві. 

2 Знання методик інженерних розрахунків, що використовуються при 

проєктуванні закладів ресторанного господарства. 

3 Здатність до виконання окремих проєктних робіт та загального 

керівництва проєктами з інженерного забезпечення діяльності закладів 

ресторанного господарства з урахуванням останніх досягнень науки і 

техніки. 



 
Начально-методичне  

та інформаційне забезпечення дисципліни : 

 
Навчальна програма  

Робоча програма 

Опорний конспект лекцій 

Інтерактивні методи навчання в 

системі Moodle 

Тестування   

Мультимедійні презентації за кожною 

темою курсу 



Запрошую до вивчення 

 дисципліни  

 «ІНЖИНІРИНГ В РЕСТОРАННОМУ 

ГОСПОДАРСТВІ»  


