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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 
навчальної дисципліни 

Ознайомлення студентів з художнім конструюванням (дизайном), як дисципліною, що 

інтегрує технічну і гуманітарну культуру на проектній основі та направлена на 

організацію гармонійного предметного середовища об’єктів готельно-ресторанного 

господарства 

Тривалість 
5 кредитів ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 40 год., самостійна робота 

90 год.) 

Форми та методи 
навчання 

Форми навчання: лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза 

розкладом 

Методи навчання:  Лекції (пояснювально-ілюстративні, дискусії); 

практичні заняття (дискусія, творчі вправи, ділова гра); 

самостійна аудиторна робота (виконання робіт репродуктивного, дедуктивного та 

творчого характеру, підготовка усної відповіді на проблемне питання);  

самостійна позааудиторна робота (проблемно-пошукові) 

Система поточного та 

підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання навчальних завдань; тестування; поточні модульні роботи 

Підсумковий контроль: залік (ПМК) 

Базові знання  
Дисципліни «Основи готельної індустрії», « Служба матеріально-технічного 

забезпечення готелю», «Проектування готельного підприємства»   

Мова викладання Українська 

 

Перелік універсальних компетенцій, які забезпечує дана навчальна дисципліна, 

універсальні програмні результати навчання 

Універсальні програмні результати 

навчання 

Універсальні компетенції, якими повинен 

оволодіти здобувач 

 Навички управління процесом конструювання 

об’єктів готельно-ресторанного господарства та 

вміння здійснювати вибір оптимального 

дизайнерського проектного рішення 

 Формування раціонального композиційного і ергономічного 

мислення 

 Здатність розробляти вибір оптимального дизайнерського 

проектного рішення об’єкту готельно-ресторанного господарства 

 

 

 



 
 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт Завдання самостійної роботи  

Тема І. Предмет, методи і завдання 

курсу. Загальні уявлення про 

дизайн та ергономіку 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи 

1.У дистанційному курсі виконати 

тестовий самоконтроль знань за 

матеріалом, розглянутим у темі 1. 

2. Розробити презентацію «Предметне 

наповнення середовища споживачів 

готельно-ресторанних послуг»  

Тема 2. Дизайн та ергономіка як 

сфера діяльності 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи 

1.У дистанційному курсі виконати 

тестовий самоконтроль знань за 

матеріалом, розглянутим у темі 2. 

2. Питання для самостійного 

опрацювання «Типологічні, компонувальні 

вимоги та вимоги типізації і уніфікації, 

колористично-фактурного еталонування 

дизайну». 

Тема 3. Ергономіка. Загальні 

вимоги 

 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи 

1.У дистанційному курсі виконати 

тестовий самоконтроль знань за 

матеріалом, розглянутим у темі 3. 

2. За індивідуальним завданням скласти 

опис антропометричних статичних і 

динамічних характеристик керівника 

(менеджера) фірми та визначити їх вплив 

на прийняття дизайнерського рішення. 

Тема 4. Ергономічні основи 

організації робочого місця 

 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи 

1. У дистанційному курсі виконати 

тестовий самоконтроль знань за 

матеріалом, розглянутим у темі 4. 

2. Розрахункова індивідуальна робота 

«Робоче місце керівника (менеджера) 

фірми з урахуванням ергономічних вимог» 

Тема 5. Організація оптимального  

середовища перебування  

людини в приміщеннях різного 

призначення 

 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; поточна модульна 

робота 

1.У дистанційному курсі виконати 

тестовий самоконтроль знань за 

матеріалом, розглянутим у темі 5. 

2. Питання для самостійного опрацювання 

«Комбінаторика і блок-модульний метод 

конструювання меблів і обладнання для 

готельного і ресторанного господарства». 

Тема 6. Ергодизайн як засіб 

формування естетики  предметного 

наповнення середовища 

 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи 

1.У дистанційному курсі виконати 

тестовий самоконтроль знань за 

матеріалом, розглянутим у темі 6. 

2. За індивідуальним завданням розробити 

ландшафтний дизайн об’єктів готельно-

ресторанного господарства. 

Тема 7. Ергодизайн як основа 

якості і конкурентоспроможності 

товару, виробу, продукції, 

елементу середовища 

 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи 

1.У дистанційному курсі виконати 

тестовий самоконтроль знань за 

матеріалом, розглянутим у темі 7. 

2. За індивідуальним завданням провести 

ергономічну оцінку якості продукції 

(виробу). 

Тема 8. Дизайн і менеджмент Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи 

1.У дистанційному курсі виконати 

тестовий самоконтроль знань за 

матеріалом, розглянутим у темі 8. 

2. Питання для самостійного опрацювання 

«Вплив ергодизайну на підвищення 

попиту на товари різного призначення». 
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 Програми Adobe Photoshop, Sweet home 

 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

 Політика щодо відвідування занять: студенти повинні бути присутніми на кожному занятті, кожне наступне заняття 

пов’язане із попереднім. В разі відсутності з поважних причин, допускається самостійне виконання завдання в 

терміни не пізніше ніж до наступного за розкладом заняття.  

 Політика щодо академічної доброчесності: забороняється використовувати мобільні пристрої під час виконання 

практичних завдань та модульних робіт. Кожен студент отримує власне завдання та виконує його самостійно. Не 

дозволяється консультування під час виконання практичних завдань із іншими студентами, лише з викладачем.    

 Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya 

 

Оцінювання 
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Теми 1-4: відвідування занять (10 балів); виконання навчальних завдань (15 балів); завдання 

самостійної роботи (15 балів); поточна модульна робота (10 балів) 
50 

Теми 5-18: відвідування занять (10 балів); виконання навчальних завдань (15 балів); завдання 

самостійної роботи (15 балів); поточна модульна робота (10 балів) 
50 

Разом 100 

 

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

                     82-89 В Дуже добре  

                     74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

 

https://designtalk.club/

