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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

 
Мета дисципліни – надати студентам знання, необхідні для проектної розробки, 

будівництва або реконструкції підприємств, основ систем автоматизованого проектування 
(САПР), норм технологічного проектування, виконання відповідних розрахунків, ознайомлення 
з правилами розміщення обладнання, а також – принципами вирішення генерального плану 
підприємства. 

 
Дисципліна сприяє формуванню наступних компетентностей: 
ЗК01. Знання та розуміння професійної діяльності. 
ЗК02. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК03. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 
ФК9. Здатність проектувати нові або модернізувати діючі виробництва (виробничі 

дільниці). 
ФК11. Здатність розробляти та впроваджувати ефективні методи організації праці, нести 

відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб. 
 
 
 



2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни 
 
Дисципліна «Проектування підприємств з основами САПР» відноситься до дисциплін 

фахового спрямування. Дисципліна базується на матеріалах таких дисциплін, як: «Організація 
виробництва та обслуговування підприємств ресторанного господарства», «Основи фізіології та 
гігієна харчування», «Устаткування в галузі», «Громадське будівництво в галузі», «Харчові 
технології». 

 

 



3. Результати навчання за дисципліною та їх співвідношення із програмними результатами 
навчання 

 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати:  
- основні вимоги і правила щодо проектування нових i реконструкції існуючих 

підприємств галузі.  
вміти:  
- проводити технологічні, загальні інженерно-технічні і економічні розрахунки;  
- розраховувати та підбирати обладнання, розташовувати його згідно з обраними 

технологічними схемами виробництва;  
- компонувати приміщення закладів ресторанного господарства;  
- використовувати ПЕОМ для полегшення розрахунків і виконання графічних робіт. 

 
Програмні результати навчання 
ПР04. Проводити пошук та обробку науково-технічної інформації з різних джерел та 

застосовувати її для вирішення конкретних технічних і технологічних завдань. 
ПР07. Організовувати, контролювати та управляти технологічними процесами переробки 

продовольчої сировини у харчові продукти, у тому числі із застосуванням технічних засобів 
автоматизації і систем керування. 

ПР12. Вміти проектувати нові та модернізувати діючі підприємства, цехи, виробничі 
дільниці із застосуванням систем автоматизованого проектування та програмного забезпечення. 
 
 

 



4. Структура навчальної дисципліни 
8 (4) семестр 

Форма навчання денна 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Розділ 1. Основні положення та загальні відомості по розробленню проектів 

1 Тема 1. Організаційні принципи 
проектування закладів 
ресторанного господарства 

- -  6     

2 Тема 2. Техніко-економічне 
обґрунтування будівництва 
(реконструкції) підприємства 

2 2  4     

3 Тема 3. Концептуальні засади 
проектування закладів 
ресторанного господарства 

- -  6     

4 Тема 4. Основи технологічного 
проектування закладів 
ресторанного господарства (ЗРГ) 

2 2  2     

 Разом за розділом 1 4 4  18     
Розділ 2. Просторове забезпечення сервісно-виробничого процесу 

5 Тема 5. Проектування складських 
приміщень  закладів ресторанного 
господарства 

2 4  4     

6 Тема 6. Проектування овочевого 
цеху 

2 2  4     

7 Тема 7. Проектування м'ясо-
рибного цеху 

2 2  4     

8 Тема 8. Проектування гарячого 
цеху 

2 4  4     

9 Тема 9 Проектування 
кондитерського цеху 

- 2  4     

 Разом за розділом 2 8 14  20     
Розділ 3. Проектування торгівельних приміщень 

10 Тема 10. Розрахунок приміщень для 
відвідувачів 

2 2  2     

11 Тема 11. Проектування службових 
та допоміжних приміщень 

2 2  2     

12 Тема 12. Атмосфера та дизайн 
підприємства харчування 

- 2  4     

13 Тема 13. Основи дизайну 
виробничих приміщень 

- 2  4     

 Разом за розділом 3 4 6  12     
 ВСЬОГО 16 24  50     



5. Схема формування оцінки 
 

5.1 Шкала відповідності оцінок: 
Відмінно/Excellent 

Зараховано/Passed 

90-100 
Добре/Good 82-89 

75-81 
Задовільно/Satisfactory 64-74 

60-63 
Незадовільно/Fail Не зараховано/Fail 0-59 

 
5.2 Форми та організація оцінювання 

Поточне оцінювання : 
Форма оцінювання Терміни оцінювання 

(тиждень) 
Максимальна кількість 

балів 
8 (4) семестр 

Контрольне тестування за темами 34 1 × 20б=20 
Виконання завдань на практичних 
роботах 27-34 10 × 2б=20 

Оцінювання рівня виконання завдань з 
самостійної роботи (домашнє завдання) 35 1 × 20б=20 

Максимальна кількість балів за поточне оцінювання 60 
 

Підсумкове оцінювання: 
Форма оцінювання Терміни оцінювання 

(тиждень) 
Максимальна кількість 
балів  

8 (4) семестр 
Екзамен 36-37 40  

 
6. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких передбачає 

навчальна дисципліна  
 
Застосовуються технічні засоби (мультимедійний проектор, засоби комп’ютерної техніки 

та інформаційних технологій). 
Програмне забезпечення: ОС Windows 7*, ОС Windows XP, MS Office 2007, MS Office 2003, 

AutoCAD, Компас 
 

  



 
7. Рекомендована література 

 
Основна (Базова) 

1. Містобудування. Планування та забудова міських та сільських поселень: ДБН 360-92. 
[Чинний від 2002-03-19]. К. : Держбуд України, 2002. 135 с. (Державні будівельні норми 
України). 

2. Будинки і споруди. Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства) : 
ДБН В.2.2-25:2009. [Чинний від 2010-09-01]. К. : Мінрегіонбуд України, 2010. 83 с. (Державні 
будівельні норми України).  

3. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення : ДБН В.2.2.-
9:2009. [Чинний від 2010-10-01]. К. : Мінрегіонбуд України, 2010. 68 с. (Державні будівельні 
норми України). 

4. Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення : 
ДБН В.2.2-17:2006. [Чинний від 2007-05-01]. К. : Держбуд України, 2007. 21 с. (Державні 
будівельні норми України). 

5. Заклади ресторанного господарства. Класифікація: ДСТУ 4281-2004. [Чинний від 2004-
07-01]. К. : Держспоживстандарт України, 2004. 16 с. (Національні стандарти України).  

6. Никуленкова Т.Т. Проектирование предприятий общественного питания : учеб. для 
высш. учеб. завед. / Т. Никуленкова, Ю. Лавриненко, Г. Ястина. М. : Колос, 2008. 247 с.  

7. Черевко О.І. Технологічне проектування підприємств харчування. / О. Черевко, Л. 
Крайнюк, Л. Касілова. Харків, ХДУХТ, 2005. 295 с. 

8. Дейниченко Г.В. Оборудование предприятий общественного питания: Справочник. Ч. 
1. / Г. Дейниченко, В. Ефимова., Г. Постнов. Харьков: ДП Редакция «Мир техники и технологий 
», 2002. 256 с. 

9. Дейниченко Г.В. Оборудование предприятий общественного питания: Справочник. Ч. 
2. / Г. Дейниченко, В. Ефимова, Г. Постнов. Харьков: ДП Редакция «Мир техники и технологий 
», 2003. 248 с. 

 
Допоміжна 

1. Ефимов А.Д. Профессиональная кухня: 100 готовых проектов. / А. Ефимов,  Т. 
Никуленкова, М. Вухолова.– М.: Издательский дом «Веди», 2002. 207 с.  

2. Збірник рецептур національних страв та кулінарних виробів, правових, нормативно-
правових та інших актів для закладів ресторанного господарства/ [Укладач О. В. Шалимінов]. 
Київ: Арій, 2013. 1008 с. 

3. Іванова О.В. Санітарія та гігієна закладів ресторанного господарства: підручник/ О. 
Іванова, Т. Капліна. Суми: Університетська книга, 2010. 399 с. 

4. Правила роботи закладів (підприємств) громадського харчування (наказ Мін. 
економіки з питань Європейської інтеграції України від 27.07.2002 р., №219) 

5. Проектування закладів ресторанного господарства: навч. посіб. /[за ред. А.А. Мазаракі]. 
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. –307 с. 

6. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного 
питания. СПб.: Профикс, 2007.-688 с. 

7. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: Для предприятий общественного 
питания. / А.И. Здобнов, В.А. Цыганенко. К.: Арий, 2011. 680 с. 

8. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий диетического питания для предприятий 
общественного питания. / Под ред. В.Т. Лапшиной. М.: Хлебпродинформ, 2002. 632 с. 
 
 
 
 

7. Інформаційні ресурси 
 



1. http://repository.dnu.dp.ua:1100/ 
2. http://library.kr.ua 
3. http://pidruchniki.ws  
4. http://www.itis.com.ua 
 

  

http://repository.dnu.dp.ua:1100/
http://library.kr.ua/
http://pidruchniki.ws/


Тематика практичних занять 
здобувачів вищої освіти денної форми навчання 

Назви розділів і тем Кількість 
годин 

Розділ 1. Основні положення та загальні відомості по розробленню проектів  
Тема 2. Техніко-економічне обґрунтування будівництва (реконструкції) 
підприємства 

Заняття 1. Техніко-економічного обґрунтування закладів 
2 

Тема 4. Основи технологічного проектування закладів ресторанного 
господарства (ЗРГ) 

Заняття 2. Розроблення виробничої програми закладів ресторанного 
господарства 

2 

Розділ 2. Просторове забезпечення сервісно-виробничого процесу  
Тема 5. Проектування складських приміщень закладів ресторанного 
господарства 

Заняття 3, 4. Проектування складських приміщень 
4 

Тема 6. Проектування овочевого цеху 
Заняття 5. Проектування овочевого цеху 2 

Тема 7. Проектування м'ясо-рибного цеху 
Заняття 6. Проектування м'ясо-рибного цеху 2 

Тема 8. Проектування гарячого цеху 
Заняття 7, 8. Проектування гарячого цеху 4 

Тема 9 Проектування кондитерського цеху 
Заняття 9. Проектування кондитерського цеху 2 

Розділ 3. Проектування торгівельних приміщень  
Тема 10. Розрахунок приміщень для відвідувачів 

Заняття 10. Проектування приміщень для обслуговування споживачів 2 

Тема 11. Проектування службових та допоміжних приміщень 
Практичне заняття 11. Проектування службових та допоміжних 
приміщень 

2 

Тема 12. Атмосфера та дизайн підприємства харчування 
Практичне заняття 12. Розробка дизайну закладу ресторанного 
господарства 

2 

Усього, годин 24 
   



Тематика самостійної роботи 
здобувачів вищої освіти денної форми навчання 

Тема самостійної роботи Кількість 
годин 

Тема 1. Організаційні принципи проектування закладів ресторанного 
господарства 

Сучасний підхід до проектування закладів ресторанного господарства.  
Організація діяльності замовника проекту.  
Функції замовника на стадії проектування. Якість проектних рішень. 
Експертиза проектів 

6 

Тема 2. Техніко-економічне обґрунтування будівництва (реконструкції) 
підприємства 

Розроблення концепції закладу ресторанного господарства 
Обґрунтування технічної можливості будівництва (реконструкції) 

4 

Тема 3. Концептуальні засади проектування закладів ресторанного господарства 
Концепція та її складові. Вибір концепції.  
Вибір місця будівництва.  
Кон’юнктурні дослідження існуючого ринку підприємств харчування.  

6 

Тема 4. Основи технологічного проектування закладів ресторанного 
господарства (ЗРГ) 

Виробнича програма закладів ресторанного господарства 
2 

Тема 5. Проектування складських приміщень 
Організація внутрішнього простору підприємства харчування 
Вимоги до проектування складських приміщень 

4 

Тема 6. Проектування овочевого цеху 
Призначення, класифікація і склад виробничих цехів 
Вимоги до компонування цеху і розміщення обладнання 

4 

Тема 7. Проектування м'ясо-рибного цеху 
Особливості компоновки і розміщення обладнання в м'ясо-рибному цеху 

4 

Тема 8. Проектування гарячого цеху 
Особливості компоновки і розміщення обладнання в гарячому цеху 

4 

Тема 9 Проектування кондитерського цеху 
Призначення, класифікація і вимоги до проектування кондитерських 
цехів. 
Характеристика виробничої структури кондитерського цеху 
Визначення потужності і складання виробничої програми цеху. 
Розрахунок кондитерського цеху 
Вимоги до компонування цеху 

4 

Тема 10. Розрахунок приміщень для відвідувачів 
Загальна характеристика приміщень для відвідувачів 

2 

Тема 11. Проектування службових та допоміжних приміщень 
Проектування адміністративно-побутових приміщень 

2 

Тема 12. Атмосфера та дизайн підприємства харчування 
Основні стилі та направлення в дизайні 
Складові комфортної атмосфери підприємства харчування.  
Головні елементи дизайну закладу ресторанного господарства 

4 

Тема 13. Основи дизайну виробничих приміщень 4 



Сучасні тенденції виробничого дизайну.  
Функціональні фактори в проектуванні виробничих приміщень 

Усього, годин 50 
 Форма контролю (елементи контролю):  домашнє завдання. 

 
 


