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1 Мета опанування дисципліни: формування у здобувачів вищої освіти сучасного наукового 

світогляду та системи спеціальних знань у сфері дизайну об’єктів та інтер’єру приміщень закладів 

готельно-ресторанного бізнесу в сучасних умовах. 

 

2 Завдання дисципліни полягає в теоретичній і практичній підготовці здобувачів вищої освіти у сфері 

дизайну об’єктів та інтер’єру приміщень закладів готельно-ресторанного бізнесу в сучасних умовах; 

формуванні вмінь і навичок: визначення архітектурно-художніх стилів в дизайні середовища; вибору 

концепції та стильового спрямування закладів готельно-ресторанного бізнесу; використання засобів 

компютнерної програми  ArchiCAD для вирішення дизайнерських задач; вибору матеріалів та способів 

дизайнерської обробки конструктивних елементів будівель закладів готельно-ресторанного 

господарства; розрахунку та підбору меблів для оснащення різних груп приміщень закладів готельно-

ресторанного бізнесу; наповнення інтер’єрів закладів готельно-ресторанного бізнесу декоративними 

засобами; підготовки презентаційних матеріалів з розроблених дизайнерських рішень засобами 

комп’ютерної програми ArchiCAD.  

 

3 Перелік компетенцій, яких здобувач вищої освіти набуде після опанування дисципліни:  
 

знання і розуміння: 
термінологічного апарату в сфері дизайну архітектурного середовища;  

архітектурно-художніх стилів та їх основних ознак в дизайні інтер’єру; 

характеристик традиційних і сучасних будівельних та обробних матеріалів, способів обробки 

приміщень; 

характеристик меблів для закладів готельно-ресторанного бізнесу, правил та принципів розстановки 

меблів у різних групах приміщень закладів готельно-ресторанного бізнесу; 

основ композиції та інших засобів формоутворення інтер’єрів; 

можливостей та алгоритмів роботи зі створення моделей інтер’єрів та екстер’єрів закладів готельно-

ресторанного бізнесу в спеціалізованому програмному забезпеченні; 

 

застосування знань і розумінь:  

аналізувати сучасні тенденції розвитку закладів готельно-ресторанного бізнесу; 

ідентифікувати стилі в дизайні архітектурному та предметного середовища за їх основними ознаками; 

обирати концептуальне та стильове спрямування закладів готельно-ресторанного бізнесу на 

передпроєктному етапі робіт; 

визначати функціональну структуру закладів готельно-ресторанного бізнесу та їх окремих приміщень; 

здійснювати вибір будівельних та обробних матеріалів та способів обробки приміщень закладів 

готельно-ресторанного бізнесу; 

вибирати, розраховувати кількість та розробляти раціональні способи розстановки меблів у 

приміщеннях різних груп закладів готельно-ресторанного бізнесу; 

вибирати та застосовувати елементи декорування для побудови гармонійних інтер’єрів закладів 

готельно-ресторанного бізнесу; 

конструювати тривимірні моделі інтер’єрів та екстер’єрів закладів готельно-ресторанного бізнесу 

засобами комп’ютерної програми ArchiCAD; 

здійснювати підготовку презентаційних матеріалів за результатами дизайнерських робіт. 

 



4 Зміст дисципліни розкривається в темах:  
 

Змістовий модуль 1. Становлення дизайну архітектурного середовища. Спеціалізоване програмне 

забезпечення для проєктування дизайну інтер’єру 

 

Тема 1. Естетика інтер’єру та дизайн. Основні терміни та визначення. 

Тема 2. Інсталяція та налаштування програми ArchiCAD. Основні прийоми роботи. 

Тема 3. Побудова плану першого поверху засобами комп’ютерної програми ArchiCAD. Поняття 

модульної сітки колон та правила встановлення розмірів. 

Тема 4. Побудова поверхових планів та вертикальних комунікацій. Налаштування перспективної 

проекції. 

Тема 5. Історичні стилі в архітектурі та мистецтві. Античний стиль. Архітектурно-художні стилі епохи 

середньовіччя. 

Тема 6. Еклектика, неокласицизм та модерн у формуванні архітектурного середовища. Початок епохи 

дизайну. 

Тема 7. Етнічні та сучасні стилі в дизайні інтер’єру закладів готельно-ресторанного бізнесу. Вибір 

концепції та стильового спрямування закладу готельно-ресторанного бізнесу. 

 

Змістовий модуль 2.  Прийоми організації інтер’єру. Створення інтер’єрів засобами СAD  

 

Тема 8. Побудова планів окремих приміщень закладів готельно-ресторанного бізнесу з урахуванням їх 

призначення засобами комп’ютерної програми ArchiCAD. 

Тема 9. Вибір матеріалів та дизайнерська обробка конструктивних елементів будівлі засобами 

комп’ютерної програми ArchiCAD. 

Тема 10. Меблювання інтер’єру вестибюля готелю засобами комп’ютерної програми ArchiCAD. 

Тема 11. Меблювання інтер’єру готельного номеру засобами комп’ютерної програми ArchiCAD. 

Тема 12. Меблювання інтер’єру закладу ресторанного господарства засобами комп’ютерної програми 

ArchiCAD. 

Тема 13. Наповнення інтер’єрів декоративними засобами. Побудова текстильних елементів. 

Тема 14. Підготовка презентаційних матеріалів. Налаштування та побудова фотозображень та 

анімаційних роликів засобами комп’ютерної програми ArchiCAD.         
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