
Назва дисципліни  «Дизайн об’єктів готельно-ресторанного господарства»  

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

факультет МЕВ і ТБ. 

Цільова аудиторія – студенти 4 курсу 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

к.т.н., доцент Червоний Віталій Миколайович (61022, Харків, 

майдан Свободи, 6, північний корпус, 3 поверх, каб. 366; тел. 

(057) 707-53-06, електронна адреса кафедри: turbiz@karazin.ua).  

 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння кредитів 

з інженерної графіки, громадського будівництва, інженерного 

обладнання будівель. Для студентів і слухачів факультету 

міжнародних економічних відносин і туристичного бізнесу 

передбачається наявність знань з менеджменту готельно-

ресторанного господарства, організації готельного 

господарства, організації ресторанного господарства, 

устаткування закладів готельно-ресторанного господарства 

тощо. 

Опис 

Мета дисципліни:формування у студентів системи 

спеціальних знань, спрямованих на пізнання методики 

гармонійного дизайнерського проектуванню об’єктів 

готельно-ресторанного господарства, вивчення теоретичних 

основ дизайну об’єктів готельно-ресторанного господарства, 

розвиток умінь комп'ютерного проектування віртуальних 

інтер’єрів, виконання просторового, кольорового та 

декоративного рішення об’єктів готельно-ресторанного 

господарства.       

Очікувані результати навчання:у результаті вивчення 

навчальної дисципліни студенти (слухачі) набудуть 

компетентностей з формування дизайну об’єктів готельно-

ресторанного господарства, вивчать поняття та визначення 

дизайну, прийоми і методи створення гармонійних інтер’єрів 

об’єктів готельно-ресторанного господарства, вмітимуть 

проводити дослідження та відбір показників для формування 

дизайну об’єктів готельно-ресторанного господарства, 

використовуючи розглянуті в науковій дисципліні методи, 

проектувати и створювати гармонійні дизайни інтер'єрів та 

інших об’єктів готельно-ресторанного господарства, матимуть 

навички використання нормативної документації, навчально-

методичної, наукової та іншої літератури у сфері дизайну 

об’єктів готельно-ресторанного господарства, застосовування 

персонального комп’ютера та інформаційних технологій в 

практичній діяльності для вирішення практичних задач. 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи. 

Заплановано 7 (сім) тем, які вивчаються протягом 36 годин 

аудиторних занять (18 год. – лекції, 18 год. –практичні заняття).    

Тема № 1. Дизайн як область художньо 

конструкторської діяльності (Лекцій – 2 год. Сем. – 2 год.) 

Тема № 2. Складові дизайну інтер'єру приміщень 
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готелю (Лекцій – 2 год. Сем. – 2 год.) 

Тема № 3. Готель як об'єкт розробки дизайну інтер'єру 

(Лекцій – 4 год. Сем. – 4 год.) 

Тема № 4. Особливості дизайну інтер'єрів різних 

приміщень готелю (Лекцій – 2 год. Сем. – 2 год.) 

Тема № 5. Колір і світло в дизайні інтер'єру (Лекцій – 4 

год. Сем. – 4 год.) 

Тема № 6. Оздоблювальні та декоративні матеріали в 

дизайні інтер'єру готелів (Лекцій – 2 год. Сем. – 2 год.) 

Тема № 7. Стиль інтер'єру готелю і декорування 

(Лекцій – 2 год. Сем. – 2 год.) 

Методи контролю результатів навчання: поточний 

контроль у формі опитування, тестування, підсумковий 

контроль у формі заліку.   

 

Мова викладання. українська 
 

 


