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 1. Місце дисципліни в структурі ОПП 

Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 

 Технологія виробництва продукції  у ЗРГ -  характеристика технологічних процесів, що 

використовують при переробці сировини  і напівфабрикатів до харчових продуктів                                                                                                                                                    

 Обладнання харчових виробництв  – підбір необхідного устаткування для забезпечення 

процесу виробництва готової кулінарної продукції      

 Технічна мікробіологія – аналіз стану та прогнозування мікробіологічного забруднення 

харчових продуктів та його вплив на якість готової продукції     

 Організація та обслуговування у ЗРГ -  характеристика процесів організації виробництва 

та моделювання сервісного процесу             

 

2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати:  

 конкретні технології проектування виробництва продуктів харчування,  

 структурно-технологічні схеми процесів обслуговування  у ЗРГ 

Вміти:  

 моделювати сервісно-виробничі процеси підприємств харчування; 

  спроектувати виробничі процеси на підприємстві харчування;             

  проектувати технологічні процеси на основі моніторингу попиту;   

Володіти: 

 навичками з організації сервісу на підприємстві харчування;              

 навичками з питань пропонування об’ємно – планувальних рішень для  підприємства 

харчування. 

 

3.Зміст робочої програми 

 

Модуль №1 

 Структуризація сервісно-виробничого процесу  

 Конструювання технологічного процесу  

 закладу на основі моніторингу попиту 

 

Модуль №2 

 Проектування складського господарства 

 Проектування технологічних процесів механічного кулінарного обробляння сировини та 

виготовлення напівфабрикатів 

 Проектування процесу виробництва в доготівельних цехах (гарячий цех) 

 Проектування процесу виробництва в доготівельних цехах (холодний цех) 

 Проектування процесу виробництва в доготівельних цехах (кондитерський цех) 

 Проектування адміністративно-побутових приміщень 

 Проектування мийних та технічних приміщень 

 Проектування приміщень для споживачів 

 Проектування процесів сервісу (обслуговування прийомів та банкетів) 

 

Модуль №3 

 Розроблення об’ємно-планувального рішення підприємства 
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