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1. Опис дисципліни 

 

Найменування показників Характеристика дисципліни 

Обов'язкова (для студентів спеціальності 

"назва спеціальності") / вибіркова 

дисципліна 

Вибіркова 

 (для ЗВО спеціальності 181 

«Харчові технології») 

Семестр (осінній / весняний) осінній 

Кількість кредитів 5 

Загальна кількість годин 150 

Кількість модулів 2 

Лекції, годин 56 

Практичні / семінарські, годин 28 

Лабораторні, годин - 

Самостійна робота, годин 66 

Тижневих годин для денної форми здобуття 

освіти: 
 

аудиторних 6 

самостійної роботи ЗВО 5 

Вид контролю екзамен 

 

2. Програма дисципліни 

 

Ціль: ознайомлення здобувачів вищої освіти з устроєм будівель закладів 

ресторанного господарства. 

Завдання: ознайомлення з основами будівельного проектування, 

методами розробки архітектурно-конструктивних та об’ємно-планувальних 

рішень будівель закладів ресторанного господарства, сучасними технологіями 

зведення будівель підприємств харчування; формування навичок користування 

нормативною та проектною документацією; формування вмінь виконання 

будівельних креслень: поверхових та генеральних планів, вертикальних розрізів 

та фасадів будівель закладів ресторанного господарства; підготовка ЗВО для 

подальшого засвоєння комп'ютерного архітектурно-будівельного проектування 

та виконання організаційно-технологічних, будівельних та інженерних 

креслень в ході виконання курсових проектів та кваліфікаційних робіт та в 

професійній діяльності. 

Предмет: громадські будівлі закладів ресторанного господарства та 

засобів розміщення; традиційні та сучасні будівельні матеріали та конструкції; 

проектна документація, порядок її підготовки та затвердження; порядок 

ведення нового будівництва, капітального та поточного ремонтів; порядок здачі 

об’єктів в експлуатацію. 

 

 

 

 



Зміст дисципліни розкривається в темах: 

 

Тема 1. Будівлі та їх характеристика  

Тема 2. Основні будівельні матеріали  

Тема 3. Частини будівель  

Тема 4. Архітектурно-будівельне проектування та дизайн закладів 

ресторанного господарства 

 

3. Структура дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин (денна форма навчання) 

усього 
у тому числі 

лекції пр./сем. лаб. СРС 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль 1. Загальні відомості про будівлі та споруди 

Тема 1. Будівлі та їх 

характеристика 
22 8 4 - 10 

Тема 2. Основні будівельні 

матеріали 
52 22 10 - 20 

Разом за змістовим модулем 1 74 30 14 - 30 

Змістовий модуль 2. Основи будівельного проектування та дизайну 

Тема 3. Частини будівель 26 8 6 - 12 

Тема 4. Архітектурно-

будівельне проектування та 

дизайн закладів ресторанного 

господарства 

50 18 8 - 24 

Разом за змістовим модулем 2 76 26 14 - 36 

Усього годин  150 56 28 - 66 

 

4. Розподіл балів, які отримують студенти 

Відповідно до системи оцінювання знань ЗВО ДонНУЕТ, рівень 

сформованості компетентностей  ЗВО  оцінюються у випадку проведення 

екзамену: впродовж семестру (50 балів) та при проведені підсумкового 

контролю – екзамену (50 балів). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оцінювання ЗВО впродовж семестру 

(денна форма здобуття освіти) 

 

№ теми 

практичного 

заняття 

Вид роботи/бали 

Тестові 

завдання 

Ситуаційні 

завдання, 

задачі 

Обговорення 

теоретичних 

питань теми 

Індиві-

дуальне 

завдання 

ПМК 
Сума 

балів 

Змістовий модуль 1 

Тема 1    5 5 10 

Тема 2    5 10 15 

Разом змістовий 

модуль 1 
   10 15 25 

Змістовий модуль 2 

Тема 3    5 10 15 

Тема 4    5 5 10 

Разом змістовий 

модуль 2 
   10 15 25 

Разом 50 

 

Оцінювання ЗВО впродовж семестру 

(заочна форма здобуття освіти) 
Поточне тестування та самостійна робота Сума в балах 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
Індивідуальне 

завдання 50 

15 15 20 

 

Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни 

 

Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, 

отриманих за результатами екзамену та за результатами складання змістових 

модулів. Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання 

загальних результатів вивчення дисципліни (модулю). 

 

Оцінка 

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала 

90-100 A 5, «відмінно» 

80-89 B 
4, «добре» 

75-79 C 

70-74 D 
3, «задовільно» 

60-69 E 

35-59 FX 
2, «незадовільно» 

0-34 F 

 


