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Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

кредитів з таких дисциплін, як: «Організація готельного 

господарства», «Організація ресторанного господарства», 

«Вступ до гостинності» 

Опис 

Мета дисципліни.  

є надання студентам науково-професійних знань з основних 

видів архітектурної та дизайнерської діяльності; ознайомити 

майбутніх фахівців з основами комплексної творчої 

діяльності дизайнера з формування зовнішнього та 

внутрішнього архітектурного середовища ресторанів та 

готелів. 

 Основна задача дисципліни полягає в тому, щоб дати 

комплексне уявлення про теоретичні і практичні засади 

архітектури і дизайну, набути навичкі планування і дизайну 

готельних і ресторанних підприємств 

Очікувані результати навчання.  

Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-

наукової) програми студенти повинні досягти таких 

результатів навчання: отримати комплекс компетенцій, що 

дозволять: 

 - розробляти, просувати, реалізовувати та організовувати 

споживання готельних та ресторанних послуг для різних 

сегментів споживачів 

- розробляти нові послуги (продукцію) з використанням 

інноваційних технологій виробництва та обслуговування 

споживачів.  

  створювати естетичний інтер’єр готельних та 

ресторанних приміщень. 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 



Заплановано 7 (сім) тем, які вивчаються протягом 30 годин 

аудиторних занять (16 год. – лекції, 14 год. – семінарські 

(практичні) заняття).    

 Тема № 1. Дизайн об’єктів готельно-ресторанного 

господарства (Лекцій – 2 год. Сем. – 2 год.)  

 Тема № 2. Дизайн як вид професійної діяльності 

(Лекцій – 2 год., Сем. – 2 год.).  

 Тема № 3. Оформлення стилів інтер’єру у різні 

історичні епохи (Відродження. ароко. Рококо. Класицизм. 

Ампір. Модерн. Конструктивізм. Техно). ова естетика кінця 

XIX – початку XX ст. (Лекцій – 2 год., Сем. – 1 год.) 

 Тема № 4. Оновні види архітектурної та 

дизайнерської діяльності  (Лекцій – 4 год., Сем. – 1 год.) 

 Тема № 5. Сучасна архітектура та інтер’єр готелю та 

ресторану (Лекцій – 2 год., Сем. – 2 год.) 

 Тема № 6. Готельні і ресторанні приміщення та меблі. 

(Лекцій – 2 год., Сем. – 2 год. ) 

 Тема № 7. Декоративне мистецтво в художньому 

оформленні інтер’єрів та екстер’єру 

Методи контролю результатів навчання 

поточний контроль здійснюється у формі усних відповідей 

на семінарських заняттях; письмового експрес-контролю; 

тестових завдання; виконання творчих завдань; 

розв’язування ситуаційних задач; виконання індивідуальної 

семестрової роботи. Підсумковий контроль – у формі заліку. 

  Мова викладання. українська 

  

 


