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1. Пояснювальна записка 

Мета. Формування творчого підходу при розробці та створенні об′єктів го-

тельно-ресторанного сервісу у сфері інтер′єрів приміщень, навколишнього сере-

довища, нових технічних рішень при конструюванні  та проектуванні дизайнерсь-

ких об᾿єктів. 

Завдання. Пізнання основних прийомів інженерно-комп′ютерного дизайну при 

виконанні конкретних завдань: об′єктів готельно-ресторанного бізнесу, дизайн 

технологій у соціально-сервісної сфері та основних напрямків розвитку творчості 

дизайнерів та їх творчих концепцій. 

В результаті вивчення курсу технічного дизайну студенти повинні 

знати:  

• основні стилі та напрямки дизайну,  

• творчі концепції  

• програмні роботи в проектуванні обладнання харчової галузі. 

• наукові школи дизайну. 

вміти:  

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

діяльності. 

 

1.1. Компетентності, які може отримати здобувач вищої освіти 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Технічний дизайн» здо-

бувач вищої освіти отримує наступні програмні компетентності та програмні 

результати навчання, які  визначені в Стандарті вищої освіти зі спеціальності 

241 "Готельно-ресторанна справа" та освітньо-професійній програмі «Готель-

но-ресторанна справа» підготовки бакалаврів. 

 

Загальні компетентності: 

ЗК 01. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності 

і   досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та 

у розвитку суспільства, техніки і технологій, вести здоровий спосіб життя. 

ЗК 03. Здатність вчитися і оволодівати сучасними  знаннями. 

ЗК 04. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК 06. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово 

ЗК 08. Навики здійснення безпечної діяльності. 

ЗК 09.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

ЗК 10. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 11. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК01. Розуміння предметної області і специфіки професійної діяльності. 

СК03. Здатність використовувати на практиці основи діючого законодавства в 

сфері готельного та ресторанного бізнесу та відстежувати зміни. 

http://hospitality.onaft.edu.ua/osvitni-programi-bakalavr/
http://hospitality.onaft.edu.ua/osvitni-programi-bakalavr/
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СК09. Здатність здійснювати підбір технологічного устаткування та обладнання, 

вирішувати питання раціонального використання просторових та матеріальних ре-

сурсів. 

СК10. Здатність працювати з технічною, економічною, технологічною та іншою 

документацією та здійснювати розрахункові операції суб'єктом готельного та рес-

торанного бізнесу. 

Програмні результати навчання: 

ПРН 01. Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці основні положення 

законодавства, національних і міжнародних стандартів, що регламентують 

діяльність суб'єктів готельного та ресторанного бізнесу. 
ПРН 03. Вільно спілкуватися з професійних питань державною та іноземною 

мовами усно і письмово. 

ПРН 09. Здійснювати підбір технологічного устаткування та обладнання, 

вирішувати питання раціонального використання просторових та матеріальних 

ресурсів. 

ПРН 16. Виконувати самостійно завдання, розв'язувати задачі і проблеми, 

застосовувати їх в різних професійних ситуаціях та відповідати за результати своєї 

діяльності. 

1.2. Міждисциплінарні зв’язки 

В дисципліні «Технічний дизайн» застосовуються знання, отримані з курсів 

фізики, математики, прикладної механіки, інженерної та комп’ютерної графіки. 

 

1.3. Обсяг навчальної дисципліни в кредитах ЄКТС 
Кількість кредитів ECTS- 4, години - 120 

Аудиторні заняття, годин: всього лекції лабораторні 

денна 48 12 36 

заочна - - - 

Самостійна робота, годин Денна - 72 Заочна -  

 

2. Зміст дисципліни 

2.1. Програма змістовних модулів 
Змістовний модуль 1: Дизайн, його історія, види та основні стилі 

№ 

теми 
Зміст теми 

Годин. 

денна 

1.  Дизайн: виникнення, основні поняття та види дизайну. 2 

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

ному господарстві. 
2 

3.  
Колір у дизайні. Особливості зорового сприйняття і психологічного впливу 

кольору і світла. 
2 

4. Концептуальні завдання і вимоги до розробки дизайну готельних комплексів. 2 

5. Формування фірмового стилю 2 

6 Проектування і моделювання у дизайні. 2 

 Всього 12 
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2.2. Перелік практичних завдань 

№ пр.зан. Назва практичного завдання 
Годин. 

денна 

Годин 

заочна 

1 Стильові напрямки у дизайні 2 0,5 

2 Розробка прикладів проектування дизайнерських об'єктів 2 0,5 

3 Стадія конструкторського і дизайнерського проектування 2 0,5 

4 Приклади і розробка дизайнерських об'єктів реклами 2 0,5 

5 Форма і композиція рекламних брендів 2 0,5 

6 Основи  художньо-технічного проектування та моделювання. 2 0,5 

7 Ергономіки та  її зв′язок з дизайном. 2 0,5 

8 Дизайн промислових виробів харчової галузі. 2 0,8 

9 Основи композиції. 2 0,5 

10 Колір у дизайні. 2 0,5 

11 Дизайн готельних комплексів. 2 0,5 

12 Дизайн ресторанних комплексів. 2 0,6 

13 Формування фірмового стилю 2 0,6 

14 Національні особливості у дизайні ресторанів та готелів. 2 0,6 

15 Сучасний дизайн інтер′єрів готелів та ресторанів в Україні. 2 0,6 

16 Взаємозв'язок конструкторського і дизайнерського проектування 2 0,6 

 Всього 36 10 

 

2.3. Завдання для самостійної роботи студентів 
№ 

завдан. 
Назва теми 

Годин. 

денна 

1 Опрацювання лекційного матеріалу  17 

2 Підготовка до практичних занять 20 

3 Опрацювання окремих розділів програми, які не виносяться на лекції  25 

4 Виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань 10 

 Всього 72 

3. Критерії оцінювання результатів навчання 

Нарахування балів за виконання змістовного модуля  

Вид роботи, що підлягає 

контролю 

Оцінні бали 
Форма навчання 

денна заочна 

min max 
Кіль-ть 

робіт 

Сумарні 

бали 
Кіль-ть 

робіт 

Сумарні 

бали 

min mах min mах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Змістовий модуль 1. Інженерна графіка 

Робота на лекціях 0,5 1 6 3 6    
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Виконання практичних 
завдань 

0,5 1 28 14 28    

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 
0/0 0/0 0 0 0    

Підготовка до практичних 

завдань 
0,5 1 28 14 28    

Виконання індивідуальних 
завдань 

5 10 4 20 40    

Проміжна сума    29 52    

Модульний контроль 

(тестовий) 
21/27 33/34  21 33    

Контроль результатів 

дистанційного модуля 
10/5 15/10  10 15    

Оцінка за змістовий 

модуль 1 
   60 100    

 

4. Інформаційні ресурси 
 

1. Дизайн. История, современность, перспективы. / Под ред. И.В. Голубятникова. М.: Мир 

инциклопедий Аванта+Астрель, 2011. 224 с. 

2. Лаврентьев А.Н. История дизайна М.: Гардарики, -2008. – 292 с. 

3. Дизайн объектов гостинично-ресторанного бизнеса: (монография)/ Л.А. Иванова, И.В. 

Бондаренко, О.В. Дышкантюк, Е.А. Краснодемская./ – Одесса: Астропринт, 2012. – 104 

с. 

Допоміжна 

 

1. Промышленное проектирование в дизайне: монография / Л.А. Иванова, С.В. Котлик. –

Одесса: Астропринт, 2015. – 320 с. 

2. Дизайн в рекламе: монография / Л.А. Иванова, С.В. Котлик, С.В. Малых. – Одесса: 

Астропринт, 2016. – 268 с. 

 

 


