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1. Загальна інформація 

Тип дисципліни – вибіркова  Мова викладання – українська 

Навчальна дисципліна викладається на 4 курсі у 7 семестрі для студентів денної та 

заочної форм навчання 

Кількість кредитів – 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 

Розклад занять 

 

2. Анотація навчальної дисципліни 
Навчальна дисципліна «Автоматизоване проектування готелів та ресторанів» є 

необхідною для ефективного проектування об’єктів ресторанного господарства. Вона 

забезпечує отримання професійних знань в області проектування в умовах високих 

інформаційних технологій, спрямована на теоретичну та практичну підготовку студентів з 

питань автоматизованого проектування будівель та споруд. Дисципліна пов’язана з курсами 

«Інформаційно-комунікаційні технології в готельно-ресторанному господарстві» та 

«Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства». 

 

3. Мета 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 у студентів 

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 

http://hospitality.ontu.edu.ua/sklad-kafedri/
https://www.rozklad.ontu.edu.ua/


літературою; 

 володіти засобами обробки текстової документації; 

 виконувати обчислення, створювати графіки та діаграми; 

 володіти засобами обробки графічних зображень; 

 мати базові навички використання автоматизованих систем проектування. 

 

4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 
 

5. Зміст навчальної дисципліни 

 

6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 
Види контролю: поточний, підсумковий – диф. залік. 

Нарахування балів 

Інформаційні ресурси 
 

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». 
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