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ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Дизайн об′єктів готельно-ресторанного  

господарства» складена для галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 241 

«Готельно-ресторанна справа», ступінь – бакалавр. 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є ознайомлення з дизайном, його 

історією, видами дизайну, основними стилями, основами конструювання та проектування у 

технічному дизайні, основами ергономіки в проектуванні та дизайну, ролі кольору у дизайні., 

дизайн у готельному та ресторанному бізнесу.  

 

 Міждисциплінарні зв’язки: в дисципліні застосовуються знання, отримані з курсів 

інженерної  графіки, прикладної механіки, інтелектуальної власності. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Дизайн, його історія, види та основні стилі 

2. Дизайн та його розвиток у готельно-ресторанному бізнесу. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Дизайн об′єктів готельно-ресторанного 

господарства» є формування у бакалаврів творчого підходу при розробці нових технічних 

рішень при конструюванні  та проектуванні дизайнерських об′єктів готельно-ресторанного 

господарства.  
 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Дизайн об′єктів готельно-

ресторанного господарства» є ознайомлення з хронологією та основними направленнями 

розвитку творчості дизайнерів та їх творчих концепцій.  

 

1.3.Студенти повинні:  

знати:  

• основні стилі та напрямки дизайну,  

• творчі концепції  

• програмні роботи в проектуванні інтер′єрів готелів та ресторанів харчової галузі. 

вміти:  

• використовувати знання, отримані при вивченні курсу, у своїй практичної діяльності. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредита ЕСТS 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Дизайн, його історія, види та основні стилі  

Тема 1. Дизайн: виникнення, основні поняття та види дизайну.  

        Тема 2. Стильові направлення у мистецтві та особливості дизайну у готельно-ресторан-

ному господарстві.   

         Тема 3. Дизайн ювелірних виробів.  

         Тема 4. Дизайн та інтелектуальна власність. 

         Тема 5. Особливості художньо-технічного проектування. 

         Тема 6. Основи ергономіки та  її зв′язок з дизайном. 

         Тема 7. Дизайн у формоутворенні промислових виробів. 

         Тема 8. Основи композиції.  

         Змістовий модуль 2. Дизайн та його розвиток у готельно-ресторанному бізнесу. 

         Тема 9. Колір у дизайні. Особливості зорового сприйняття і психологічного впливу 

кольору і світла.  
         Тема 10. Концептуальні завдання і вимоги до розробки дизайну готельних комплексів.     

         Тема 11. Методологічні підходи в розробці інтер'єрів ресторанів. 

         Тема 12. Формування фірмового стилю  

         Тема 13. Національні особливості у дизайні ресторанів та готелів. 

         Тема 14. Сучасний дизайн інтер′єрів готелів та ресторанів в Україні.  



         Тема 15. Взаємозв'язок конструкторського і дизайнерського проектування. 

         Тема 16. Проектування і моделювання у дизайні 
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