
 

 

ПРОЕКТУВАННЯ І ДИЗАЙН ОБ’ЄКТІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО 

ГОСПОДАРСТВА 

 

Викладач: к. іст. н., доцент кафедри професійної освіти, трудового навчання та 

технологій, Герасименко О.А. 

 

Кількість кредитів – 5. 

Семестр – 5. 

 

Анотація дисципліни 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Проектування і 

дизайн об’єктів готельно-ресторанного господарства» складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки спеціальності 015 Професійна освіта 

(сфера обслуговування), спеціалізація сфера обслуговування (готельно-

ресторанна справа). 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Проектування і дизайн 

об’єктів готельно-ресторанного господарства» є теоретико-практична система 

знань та умінь проектування і дизайну об’єктів готельно-ресторанного 

господарства. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Проектування і дизайн 

об’єктів готельно-ресторанного господарства» є – сформувати творчо-активну 

особистість майбутнього фахівця готельно-ресторанного обслуговування, яка 

відзначається досить високим рівнем проектно-технологічної культури, володіє 

системою знань, умінь та навичок, необхідних для професійної та освітньої 

діяльності у галузі. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є: 

 забезпечення ґрунтовного оволодіння студентами теоретичною базою з 

проектування і дизайну об’єктів готельно-ресторанного господарства; 

 оволодіння майбутніми фахівцями готельно-ресторанної сфери 

практичними навичками проектування і дизайну об’єктів готельно-

ресторанного господарства; 

 розвиток у студентів творчих здібностей; 

 формування у студентів знань, вмінь та навичок, необхідних для 

ефективного використання основних методів дисципліни у майбутній 

професійній діяльності. 

 

Очікувані результати навчання 
В процесі вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

 історію розвитку форм будівель готельного типу; 

 основні чинники формування архітектурних типів споруд готелів; 

 головні типи планування споруд готелів; 

 головні типи приміщень у готелях та принципи їх проектування; 

 значення інтер’єру у готельно-ресторанному господарстві; 



 

 

 правила використання меблів в інтер’єрі готельно-ресторанного 

комплексу; 

 значення кольору та світла в інтер’єрі готелів; 

 особливості використання програми PRO100 для проектування інтерєрів; 

вміти: 

 визначати та характеризувати форми готельних споруд та характер їх 

планування; 

 читати плани креслень готельних приміщень і класифікувати їх; 

 визначати види меблів та їх якість в залежності від типу житлового 

фонду; 

 працювати в середовищі програми PRO100; 

 проектувати в середовищі програми PRO100 інтер’єри приміщень. 

 

Вид контролю: залік. 

 

З робочою програмою навчальної дисципліни можна ознайомитись на 

кафедрі професійної освіти, трудового навчання та технологій. 

Очні консультації: за попередньою домовленістю з викладачем – Ср. 14.20-

15.20; Чт. 14.20-15.20. 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю з викладачем – Чт. 

18.00-20.00. 

E-mail викладача: oleksandr.herasymenko@rshu.edu.ua 


