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1 Мета опанування дисципліни: полягає в формуванні у здобувачів вищої освіти сучасного наукового 

світогляду та системи спеціальних знань у сфері комп’ютерного моделювання закладів ресторанного 

господарства в сучасних умовах. 

 

2 Завдання: дисципліни полягає в теоретичній і практичній підготовці здобувачів вищої освіти у сфері 

комп’ютерного моделювання закладів ресторанного господарства в сучасних умовах; формуванні вмінь 

і навичок: використання та дотримання нормативно-правових засад проєктної діяльності; формування 

технічного завдання на проєктування закладів ресторанного господарства з його техніко-економічним 

обґрунтуванням; формування виробничої програми закладів ресторанного господарства; визначення 

функціональної структури закладів ресторанного господарства; моделювання системи постачання та 

зберігання сировинних запасів; технологічних розрахунків та комп’ютерного моделювання процесів 

механічної обробки сировини (напівфабрикатів), доведення напівфабрикатів до стану кулінарної 

готовності;  проєктних розрахунків та комп’ютерного моделювання інших виробних приміщень, 

приміщень для споживачів та приміщень адміністративного та побутового призначення; використання 

комп’ютерних технологій та CAD-систем при вирішенні проєктних задач; розробки об’ємно-

планувальних рішень закладів ресторанного господарства та їх окремих елементів з використанням 

СAD-систем; підготовки презентаційних матеріалів проєктів з використанням спеціалізованого 

програмного забезпечення. 

 

3 Перелік компетенцій, яких набуде здобувач ВО після опанування дисципліни:  
 

знання і розуміння: 
напрямків і тенденцій розвитку мережі закладів ресторанного господарства;  

нормативно-правового забезпечення проєктування закладів ресторанного господарства; 

методик організаційно-технологічних розрахунків закладів ресторанного господарства; 

вимог до розробки об’ємно-планувальних рішень закладів ресторанного господарства та їх окремих 

приміщень;   

загальних принципів побудови об’ємно-планувальних рішень закладів ресторанного господарства; 

алгоритмів роботи спеціалізованого комп’ютерного програмного забезпечення для архітектурного та 

будівельного проєктування; 

 

застосування знань і розумінь: аналізувати сучасні тенденції розвитку закладів ресторанного 

господарства; 

ідентифікувати критерії планування відкриття нових закладів ресторанного господарства; 

розробляти виробничу програму закладів ресторанного господарства з урахуванням їх типу, 

спеціалізації, обраної концепції діяльності та місця розміщення;  

визначати функціональну структуру закладів ресторанного господарства з метою побудови 

оптимального процесу трансформації сировини та напівфабрикатів у готову продукцію; 

проводити технологічні розрахунки та підбір обладнання закладів ресторанного господарства 

(складського, механічного, холодильного, теплового, немеханічного, допоміжного); 

визначати способи підвищення ефективності використання матеріально-технічної бази закладів 

ресторанного господарства; 

визначати склад та кількість виробничих працівників закладів ресторанного господарства; 



розробляти об’ємно-планувальні рішення закладів ресторанного господарства та їх окремих елементів 

шляхом їх комп’ютерного моделювання з використанням CAD-систем; 

здійснювати підготовку презентаційних матеріалів до проєкту. 

  

4 Зміст дисципліни розкривається в темах:  
 

Змістовий модуль 1. Основи комп’ютерного моделювання в галузі 

Тема 1. Загальні положення проєктування закладів ресторанного господарства. Система автоматизації 

проєктування. 

Тема 2. Методологія технологічних розрахунків та вимоги до проєктування у просторі закладів 

ресторанного господарства. 

 

Змістовий модуль 2. Створення віртуальних тривимірних моделей закладів ресторанного 

господарства засобами програмного пакету ArchiCAD 

Тема 3. Концептуальні основи комп’ютерного моделювання підприємств галузі. Характеристика 

програмного пакета ArchiCAD. 

Тема 4. Комп’ютерне моделювання об’ємно-планувальних рішень закладів ресторанного господарства. 

Тема 5. Методологія побудови тривимірних моделей об’єктів в робочому просторі комп’ютерної 

програми ArchiCAD.  

Тема 6. Моделювання генерального плану та перспективної проєкції будівлі закладу ресторанного 

господарства з прилеглою територією. 
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