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1. Пояснювальна записка 

1.1. Мета та завдання навчальної дисципліни  

Метою викладення дисципліни «Автоматизоване проектування готелів та 

ресторанів» є підготовка здобувачів вищої освіти до професійної діяльності в 

області проектування в умовах високих інформаційних технологій. 

Завданням вивчення дисципліни є формування вмінь та навичок щодо основ 

автоматизованого проектування будівель та споруд та ознайомлення з основами 

побудови та функціонування систем автоматизованого проектування. 

В результаті вивчення курсу «Автоматизоване проектування готелів та 

ресторанів» студенти повинні 

знати: 

 місце і роль автоматизованого проектування серед інформаційних технологій;  

 стан ринку інженерних САПР, їх структуру та види; 

 загальні відомості про засоби підготовки текстових документів та графічних 

зображень при роботі над проектами; 

 переваги застосування інженерних САПР та їх роль у галузі матеріального 

виробництва; 

 основні архітектурні і будівельні САПР та можливості їх застосування в 

готельно-ресторанному господарстві; 

вміти: 

 працювати з сучасним програмним забезпеченням, довідковою та нормативною 

літературою; 

 володіти засобами обробки текстової документації; 

 виконувати обчислення, створювати графіки та діаграми; 

 володіти засобами обробки графічних зображень; 

 мати базові навички використання автоматизованих систем проектування. 

 

1.2. Компетентності, які може отримати здобувач вищої освіти 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Автоматизоване 

проектування готелів та ресторанів» здобувач вищої освіти отримує наступні 

програмні компетентності та програмні результати навчання, які  визначені в 

Стандарті вищої освіти зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» та 

освітньо-професійній програмі «Готельно-ресторанна справа» підготовки 

бакалаврів. 

 

Загальні компетентності: 

ЗК 03. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 04. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК 05. Здатність працювати в команді. 

ЗК 09. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 10. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК 01. Розуміння  предметної області і специфіки професійної діяльності. 

СК 06. Здатність проектувати технологічний процес виробництва продукції 

http://nmv.onaft.edu.ua/download/standart/241b-grs.pdf
http://nmv.onaft.edu.ua/opp/241b-grs2021.pdf
http://nmv.onaft.edu.ua/opp/241b-grs2021.pdf
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і послуг та сервісний процес реалізації основних і додаткових послуг у 

підприємствах готельно-ресторанного та рекреаційного господарства. 

СК 09. Здатність здійснювати підбір технологічного устаткування та 

обладнання, вирішувати питання раціонального використання просторових та 

матеріальних ресурсів. 

СК 10. Здатність працювати з технічною, економічною, технологічною та 

іншою документацією та здійснювати розрахункові операції суб'єктом 

готельного та ресторанного бізнесу. 

СК 15*. Здатність розробляти проекти підприємств готельно-

ресторанного бізнесу та санаторно-курортних закладів з впровадженням 

удосконалення асортименту і якості  послуг, в відповідності запитам споживачів, 

модернізації сервісно-виробничого процесу, з урахуванням задач і проблем 

розвитку індустрії гостинності. 

 

Програмні результати навчання: 

ПРН 01. Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці основні 

положення законодавства, національних і міжнародних стандартів, що 

регламентують діяльність суб'єктів готельного та ресторанного бізнесу. 

ПРН 11. Застосовувати сучасні інформаційні технології для організації 

роботи закладів готельного та ресторанного господарства . 

ПРН 24*.  Розробляти проекти підприємств готельно-ресторанного бізнесу 

та санаторно-курортних закладів з впровадженням удосконалення асортименту 

і якості  послуг, відповідності запитам споживачів, модернізації сервісно-

виробничого процесу, з урахуванням задач і проблем розвитку індустрії 

гостинності. 

 

1.3. Міждисциплінарні зв’язки 

Попередні – інформаційно-комунікаційні технології в готельно-

ресторанному господарстві, проектування об’єктів готельно-ресторанного 

господарства. 

 

1.4. Обсяг навчальної дисципліни в кредитах ЄКТС 
Навчальна дисципліна викладається на 4 курсі у 7 семестрі для студентів денної та заочної 

форм навчання 

Кількість кредитів ECTS – 4, годин – 120 

Аудиторні заняття, годин: всього лекції лабораторні практичні 

денна 40 10 30 – 

заочна 10 4 6 – 

Самостійна робота, годин Денна – 80 Заочна – 110 
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2. Зміст дисципліни 

2.1.  Програма змістовних модулів 
Змістовний модуль 1: Використання систем автоматизованого проектування в 

готельно-ресторанному господарстві 

№ 

теми 
Зміст теми 

Кількість годин 

Денна Заочна 

1.  Основні поняття автоматизованого проектування та нормативна 

проектна документація. Державно-будівельні вимоги до оформлення 

проектної документації. 

2 0,5 

2.  Огляд автоматизованих систем та їх застосування при моделюванні 

закладів готельного та ресторанного бізнесу. Автоматизовані системи 

управління в готельно-ресторанному господарстві. Інформаційні 

системи та онлайн сервіси для готельно-ресторанних закладів 

2 0,5 

3.  Використання спеціалізованих та універсальних комп’ютерних програм 

в проектуванні закладів готельного-ресторанного господарства. 

Текстові редактори. Електронні таблиці. 

2 1 

4.  Використання графічні редакторів в проектуванні готельного-

ресторанних закладів. Комп’ютерне 3D-моделювання. 
2 1 

5.  Проектування закладів готельного-ресторанного господарства з 

використанням систем САПР. Спеціалізовані архітектурно-будівельні 

САПР. 

2 1 

 Разом з дисципліни 10 4 

 

2.2. Теми лабораторних робіт 

№ 

з/п 
Назва лабораторної роботи 

Кількість годин 

Денна Заочна 

1.  Державно-будівельні вимоги до оформлення проектної документації 2 1 

2.  Засоби обробки текстової документації 2 – 

3.  Стилістичне оформлення текстових документів 2 1 

4.  Застосування в автоматизованому проектуванні електронних таблиць 2 – 

5.  Використання графічних редакторів в автоматизованому проектуванні 4 1 

6.  Огляд інтерфейсу та основних функцій програм САПР 4 1 

7.  Основні принципи роботи з двовимірними кресленнями 4 1 

8.  Робота з текстом при оформленні робочих креслень 2 – 

9.  Оформлення робочих креслень поверхових планів і фасадів споруд 4 1 

10.  Принципи роботи з тривимірними моделями 4 – 

 Всього 30 6 

 

2.3. Перелік завдань до самостійної роботи 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 
Завдання до самостійної роботи 

Денна Заочна 

1.  Державно-будівельні вимоги до 

оформлення проектної 

документації 

8 11 Опрацювати матеріал і дати письмові 

відповіді на запитання для самоконтролю 

2.  Засоби обробки текстової 

документації 

8 11 Опрацювати матеріал і дати письмові 

відповіді на запитання для самоконтролю 

3.  Стилістичне оформлення 

текстових документів 

8 11 Опрацювати матеріал і дати письмові 

відповіді на запитання для самоконтролю 

4.  Застосування в автоматизованому 

проектуванні електронних таблиць 

8 11 Опрацювати матеріал і дати письмові 

відповіді на запитання для самоконтролю 

5.  Використання графічних 

редакторів в автоматизованому 

8 11 Опрацювати матеріал і дати письмові 

відповіді на запитання для самоконтролю 



7 

 

проектуванні 

6.  Огляд інтерфейсу та основних 

функцій програм САПР 

8 11 Опрацювати матеріал і дати письмові 

відповіді на запитання для самоконтролю 

7.  Основні принципи роботи з 

двовимірними кресленнями 

8 11 Опрацювати матеріал і дати письмові 

відповіді на запитання для самоконтролю 

8.  Робота з текстом при оформленні 

робочих креслень 

8 11 Опрацювати матеріал і дати письмові 

відповіді на запитання для самоконтролю 

9.  Оформлення робочих креслень 

поверхових планів і фасадів 

споруд 

8 11 Опрацювати матеріал і дати письмові 

відповіді на запитання для самоконтролю 

10.  Принципи роботи з тривимірними 

моделями 

8 11 Опрацювати матеріал і дати письмові 

відповіді на запитання для самоконтролю 

 Всього 80 110  

 

3. Критерії оцінювання результатів навчання 

 

Види контролю: поточний, підсумковий – диф. залік 

 

Нарахування балів за виконання змістовного модуля 

Вид роботи, що підлягає контролю 

Оцінні 

бали 

Форма навчання 

денна заочна 

min max 
Кіль-ть 

робіт 

Сумарні 

бали 
Кіль-ть 

робіт 

Сумарні 

бали 

min mах min mах 

Змістовний модуль 1: Використання систем автоматизованого проектування в готельно-

ресторанному господарстві 

Робота на лекціях 1 2 5 5 10 3 3 6 

Робота на лабораторних заняттях 1/2 2/4 10 10 20 6 12 24 

Самостійна робота    15 20  15 20 

Проміжна сума    30 50  30 50 

Модульний контроль у 

поточному семестрі 
   30 50  30 50 

Оцінка за змістовий 

модуль 1 
   60 100  60 100 

Можливість отримання додаткових балів 

Рейтинг за творчі здобутки  

студентів (у тому числі результатів 

неформальної освіти) 

0 10 – 0 10 – 0 10 

  

Критерії оцінювання до модульних контрольних робіт 

Модульні контрольні роботи складаються з відповідей на теоретичні питання 

і  розв’язання тестів.  
Таблиця 1 

Загальні критерії оцінювання 
№ 

з\п 
Вид роботи Максимальний 

бал 
Пояснення до нарахування балів 

1 Розв’язання тестів (10 тестів) 20 За кожний правильний тест – 2 бали 

2 Відповідь на теоретичні 

питання (2 питання) 

15 За надану повну обґрунтовану 

відповідь на питання  

 Разом 50  
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Таблиця 2 
Критерії оцінювання відповідей на теоретичні питання 

Розподіл балів за 

відповіді на теоретичні 

питання 

Критерії оцінювання відповідей 

12-15 за умови, якщо студент показав глибокі знання, чітко, грамотно, 

логічно і послідовно його викладає; вільно оперує термінологією, 

знайомий із законодавчими та нормативними документами, вміє 

аналізувати ситуацію та має альтернативні погляди на викладений 

матеріал 

7-11 за умови, якщо студент має тверді знання, грамотно і по суті викладає 

відповіді на поставленні питання, не допускає грубих помилок при 

відповіді на них, але не повністю розкриває зміст 

4-6 за умови, якщо студент знає теоретичний матеріал на рівні 

репродуктивного відтворення, але не надає належної оцінки процесів 

та явищ, не чітко формулює  категорії та допускає незначні помилки 

при відповідях 

0-3 за умови, якщо студент при відповіді допускає суттєві помилки, 

матеріал викладає не послідовно, з припущенням неточностей у 

формулюваннях та відсутності термінології 

 
 

4. Інформаційні ресурси 

Базові (основні): 

1. Михайленко, В.Є. Інженерна та комп`ютерна графіка : підручник / В. Є. 

Михайленко, В. В. Ванін, С. М. Ковальов ; за ред. В. Є. Михайленка. — 8-ме вид. 

— Київ : Каравела, 2017. — 370 с. https://elc.library.onaft.edu.ua/library-

w/DocumentDescription?docid=OdOAH.BibRecord.60396 

2. Іванова, Л.О. Дизайн в готельно-ресторанному бізнесі : навч. посіб. Ч. 1 / 

Л. О. Іванова, Т. В. Страхова, Є. В. Іваненко ; за ред. Л. О. Іванової ; Одес. нац. акад. 

харч. технологій. — Одеса : Астропринт, 2021. — 196 с. 

https://elc.library.onaft.edu.ua/library-

w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1531888 

3. Дизайн в готельно-ресторанному бізнесі [Електронний ресурс] : навч. 
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