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1. Опис дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни, 

денна / заочна форма здобуття 

освіти 

Обов'язкова (для студентів спеціальності 

"назва спеціальності") / вибіркова дисципліна 
вибіркова дисципліна 

Семестр (осінній / весняний) осінній 

Кількість кредитів 5 

Загальна кількість годин 150 

Кількість модулів 1 

Лекції, годин 56 / 8 

Практичні / семінарські, годин 28 / 8 

Лабораторні, годин - 

Самостійна робота, годин 66 / 134 

Тижневих годин для денної форми здобуття 

освіти: 
 

аудиторних 6 

самостійної роботи ЗВО 5 

Вид контролю екзамен 

 
2. Програма дисципліни 

 

Мета вивчення дисципліни полягає в формуванні у здобувачів вищої 

освіти сучасного наукового світогляду та системи спеціальних знань у сфері 

громадського будівництва та дизайну закладів ресторанного господарства в 

сучасних умовах. 

Завдання дисципліни полягає в теоретичній і практичній підготовці 

здобувачів вищої освіти у сфері громадського будівництва та дизайну закладів 

ресторанного господарства в сучасних умовах; формуванні вмінь і навичок: 

використання та дотримання нормативних засад архітектурно-будівельного 

проєктування та будівництва закладів ресторанного господарства; вибору 

будівельних матеріалів для будівництва закладів ресторанного господарства; 

виконання будівельних креслень із дотриманням єдиних вимог до створення 

конструкторської документації; визначення архітектурно-художніх стилів в 

дизайні середовища; вибору концепції та стильового спрямування закладів 

ресторанного господарства; використання засобів комп’ютерної програми  

ArchiCAD для вирішення дизайнерських задач; вибору матеріалів та способів 

дизайнерської обробки конструктивних елементів будівель закладів 

ресторанного господарства; розрахунку та підбору меблів для оснащення 

різних груп приміщень закладів ресторанного господарства; наповнення 

інтер’єрів закладів ресторанного господарства декоративними засобами; 

підготовки презентаційних матеріалів з розроблених дизайнерських рішень 

засобами комп’ютерної програми ArchiCAD. 



Предмет: особливості громадського будівництва та дизайну закладів 

ресторанного господарства в сучасних умовах. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Тема 1. Будівлі та їх характеристика 

Тема 2. Основні будівельні матеріали 

Тема 3. Частини будівель 

Тема 4. Архітектурно-будівельне проектування та дизайн закладів 

ресторанного господарства 

Тема 5. Побудова поверхових планів засобами комп’ютерної програми 

ArchiCAD. Поняття модульної сітки колон та правила встановлення розмірів. 

Тема 6. Побудова вертикальних розрізів. 

Тема 7. Побудова фасадів (перспективної проєкції) та генерального 

плану. 

Тема 8. Дизайн та естетика інтер’єру. Основні терміни та визначення.  

Тема 9. Історичні стилі в архітектурі та мистецтві.  

Тема 10. Етнічні та сучасні стилі в дизайні інтер’єру закладів 

ресторанного господарства. Поняття еклектики. Вибір концепції та стильового 

спрямування закладу ресторанного бізнесу. 

Тема 11. Вибір матеріалів та дизайнерська обробка конструктивних 

елементів будівлі засобами комп’ютерної програми ArchiCAD. 

Тема 12. Меблювання інтер’єрів приміщень для споживачів закладів 

ресторанного господарства засобами комп’ютерної програми ArchiCAD. 

Тема 13. Наповнення інтер’єрів приміщень для споживачів закладів 

ресторанного господарства  декоративними засобами. Побудова текстильних 

елементів засобами комп’ютерної програми ArchiCAD. 

Тема 14. Підготовка презентаційних матеріалів. Налаштування та 

побудова фотозображень та анімаційних роликів засобами комп’ютерної 

програми ArchiCAD. 

 

Опанування дисципліни дозволяє забезпечити: 
1) формування: 

 загальних програмних компетентностей: 

 знання і розуміння предметної області та професійної діяльності; 

 здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

 навичок використання інформаційних та комунікаційних технологій; 

 здатність до пошуку та аналізу інформації з різних джерел; 

 прагнення до збереження навколишнього середовища; 

 фахових програмних компетентностей: 

 здатність укладати ділову документацію та проводити технологічні та 

економічні розрахунки; 

 здатність проектувати нові або модернізувати діючі виробництва 

(виробничі дільниці); 

 здатність здійснювати підбір технологічного устаткування та обладнання, 

визначати площі приміщень, вирішувати питання раціонального 



використання просторових і матеріальних ресурсів, розробляти об’ємно-

планувальні рішення закладів ресторанного господарства; 

2) досягнення програмних результатів навчання: 

виявляти творчу ініціативу та підвищувати свій професійний рівень 

шляхом продовження освіти та самоосвіти; 

уміти застосовувати інформаційні та комунікаційні технології для 

інформаційного забезпечення професійної діяльності та проведення досліджень 

прикладного характеру; 

проводити пошук та обробку науково-технічної інформації з різних 

джерел та застосовувати її для вирішення конкретних технічних і 

технологічних завдань; 

виконувати самостійно завдання, розв’язувати задачі і проблеми, 

застосовувати їх в різних професійних ситуаціях та відповідати за результати 

своєї діяльності; 

вміти проєктувати нові та модернізувати діючі підприємства, цехи, 

виробничі дільниці із застосуванням систем автоматизованого проектування та 

програмного забезпечення; 

дотримуватися правил техніки безпеки та проводити технічні та 

організаційні заходи щодо організації безпечних умов праці під час виробничої 

діяльності; 

3) набуття результатів навчання (згідно Дублінських дескрипторів): 

 знання: 
термінологічного апарату в сферах громадського будівництва та дизайну 

архітектурного середовища;  

традиційних та сучасних будівельних матеріалів, частин будівель, 

конструктивних схем будівель; 

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 ресторанного господарства, правил та 

принципів розстановки меблів у приміщеннях для споживачів закладів 

ресторанного бізнесу; 

основ композиції та інших засобів формоутворення інтер’єрів; 

можливостей та алгоритмів роботи зі створення моделей інтер’єрів та 

екстер’єрів закладів ресторанного господарства  засобами 

спеціалізованих комп’ютерних програм. 

 уміння/навички: 

аналізувати сучасні тенденції розвитку закладів ресторанного 

господарства; 

ідентифікувати стилі в дизайні архітектурному та предметного 

середовища за їх основними ознаками; 

обирати концептуальне та стильове спрямування закладів ресторанного 

бізнесу на передпроєктному етапі робіт; 

визначати функціональну структуру закладів ресторанного господарства 

та їх окремих приміщень; 



здійснювати вибір будівельних та обробних матеріалів та способів 

обробки приміщень закладів ресторанного господарства; 

вибирати, розраховувати кількість та розробляти раціональні способи 

розстановки меблів у приміщеннях для споживачів закладів ресторанного 

господарства; 

вибирати та застосовувати декоративні елементи для побудови 

гармонійних інтер’єрів закладів ресторанного господарства; 

конструювати тривимірні моделі інтер’єрів та екстер’єрів закладів 

ресторанного господарства засобами комп’ютерної програми ArchiCAD; 

здійснювати підготовку презентаційних матеріалів за результатами 

дизайнерських робіт; 

 комунікація: 
донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень, 

власного досвіду та аргументації з питань громадського будівництва та дизайну 

закладів ресторанного господарства; 

збір, інтерпретація та застосування даних для вибору концепції та 

стильового спрямування закладів ресторанного господарства; 

спілкування з професійних питань громадського будівництва та дизайну 

закладів ресторанного господарства в усній та письмовій формах; 

 відповідальність і автономія: 
управління роботами з громадського будівництва та дизайну закладів 

ресторанного господарства; 

спроможність нести відповідальність за вироблення та ухвалення рішень 

на всіх стадіях будівельних та дизайнерських робіт; 

формування суджень, що враховують соціальні, наукові та етичні аспекти 

громадського будівництва та дизайну закладів ресторанного господарства; 

організація та керівництво професійним розвитком осіб та груп, задіяних 

в роботах з громадського будівництва та дизайну закладів ресторанного 

господарства; 

здатність продовжувати навчання зі значним ступенем автономії. 

 

3. Структура дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин (денна форма навчання) 

усього 
у тому числі 

лекції пр./сем. лаб. СРС 

Змістовий модуль 1. Загальні відомості про будівлі та споруди. Основи 

архітектурно-будівельного проєктування закладів ресторанного 

господарства 

Тема 1. Будівлі та їх 

характеристика 
10 4 2  4 

Тема 2. Основні будівельні 

матеріали 
14 8 2  4 

Тема 3. Частини будівель 8 2 2  4 



Тема 4. Архітектурно-

будівельне проєктування та 

дизайн закладів ресторанного 

господарства 

10 4 2  4 

Тема 5. Побудова поверхових 

планів засобами комп’ютерної 

програми ArchiCAD. Поняття 

модульної сітки колон та 

правила встановлення розмірів 

10 4 2  4 

Тема 6. Побудова вертикальних 

розрізів 
8 2 2  4 

Тема 7. Побудова фасадів 

(перспективної проєкції) та 

генерального плану 

12 4 2  6 

Разом за змістовим модулем 1 72 28 14  30 

Змістовий модуль 2. Основи дизайну закладів ресторанного господарства 

Тема 8. Дизайн та естетика 

інтер’єру. Основні терміни та 

визначення 

10 4 2  4 

Тема 9. Історичні стилі в 

архітектурі та мистецтві 
10 4 2  4 

Тема 10. Етнічні та сучасні стилі 

в дизайні інтер’єру закладів 

ресторанного господарства. 

Поняття еклектики. Вибір 

концепції та стильового 

спрямування закладу 

ресторанного бізнесу 

12 4 2  6 

Тема 11. Вибір матеріалів та 

дизайнерська обробка 

конструктивних елементів 

будівлі засобами комп’ютерної 

програми ArchiCAD 

12 4 2  6 

Тема 12. Меблювання інтер’єрів 

приміщень для споживачів 

закладів ресторанного 

господарства засобами 

комп’ютерної програми 

ArchiCAD 

12 4 2  6 

Тема 13. Наповнення інтер’єрів 

приміщень для споживачів 

закладів ресторанного 

господарства  декоративними 

засобами. Побудова текстильних 

12 4 2  6 



елементів засобами 

комп’ютерної програми 

ArchiCAD 

Тема 14. Підготовка 

презентаційних матеріалів. 

Налаштування та побудова 

фотозображень та анімаційних 

роликів засобами комп’ютерної 

програми ArchiCAD 

10 4 2  4 

Разом за змістовим модулем 2 78 28 14 - 36 

Усього годин  150 56 28 - 66 
 

4. Теми практичних занять 
 

№ з/п Вид та тема заняття Години 

Змістовий модуль 1  

1 Семінар-дискусія 
Будівлі та їх характеристика 

2 

2 Семінар-дискусія 
Основні будівельні матеріали 

2 

3 Семінар-дискусія 
Частини будівель 

2 

4 Семінар-дискусія 
Архітектурно-будівельне проєктування та дизайн закладів 
ресторанного господарства 

2 
 

5 Практичне заняття 
Побудова поверхових планів закладу ресторанного 
господарства засобами комп’ютерної програми ArchiCAD 

 
2 

6 Практичне заняття 
Побудова вертикальних розрізів будівлі закладу 
ресторанного господарства засобами комп’ютерної 
програми ArchiCAD 

2 

7 Практичне заняття 
Побудова фасадів (перспективної проєкції) та генерального 
плану будівлі закладу ресторанного господарства засобами 
комп’ютерної програми ArchiCAD 

2 

 Разом за змістовий модуль 1 14 

Змістовий модуль 2 

8 Семінар-дискусія  
Дизайн та естетика інтер’єру. Основні терміни та визначення 

 
2 

9 Семінар-дискусія  
Історичні стилі в архітектурі та мистецтві 2 

10 Семінар-дискусія 
Етнічні та сучасні стилі в дизайні інтер’єру закладів 
ресторанного господарства. Поняття еклектики. Вибір 
концепції та стильового спрямування закладу ресторанного 
бізнесу 2 



11 Практичне заняття  
Вибір матеріалів та дизайнерська обробка конструктивних 
елементів будівлі засобами комп’ютерної програми 
ArchiCAD 2 

12 Практичне заняття  
Меблювання інтер’єрів приміщень для споживачів закладів 
ресторанного господарства засобами комп’ютерної 
програми ArchiCAD 2 

13 Практичне заняття  
Наповнення інтер’єрів приміщень для споживачів закладів 
ресторанного господарства  декоративними засобами. 
Побудова текстильних елементів засобами комп’ютерної 
програми ArchiCAD 2 

14 Практичне заняття  
Підготовка презентаційних матеріалів. Налаштування та 
побудова фотозображень та анімаційних роликів засобами 
комп’ютерної програми ArchiCAD 2 

 Разом за змістовий модуль 2 14 

 Усього годин 28 

 

5. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 
 

Відповідно до системи оцінювання знань ЗВО ДонНУЕТ, рівень 

сформованості компетентностей  ЗВО  оцінюються у випадку проведення 

екзамену: впродовж семестру (50 балів) та при проведенні підсумкового 

контролю – екзамену (50 балів). 

 

Оцінювання ЗВО впродовж семестру  

(денна форма здобуття освіти) 

№ теми 

практичного 

заняття 

Аудиторна робота 
Позааудиторна 

робота 

Сума 

балів 

Тестові 

завдання 

Ситуаційні 

завдання, 

задачі 

Обговорення 

теоретичних 

питань теми 

ПМК 

Завдання для 

самостійного 

виконання 

Змістовий модуль 1 

Тема 1   1  1 2 

Тема 2   1  1 2 

Тема 3    1  1 2 

Тема 4   2  1 3 

Тема 5  2   2 4 

Тема 6  2   1 3 

Тема 7  2  5 2 9 

Разом, 

змістовий 

модуль 1 
 6 7 5 7 25 

 



Змістовий модуль 2 

Тема 8   2  1 3 

Тема 9   2  1 3 

Тема 10   2  1 3 

Тема 11  2   1 3 

Тема 12  2   1 3 

Тема 13  2   2 4 

Тема 14  1  5  6 

Разом, 

змістовий 

модуль 2 
 14 12 10 14 25 

Разом 50 

 

Оцінювання ЗВО впродовж семестру  

(заочна форма здобуття освіти) 

Поточне тестування та самостійна робота Сума в балах 

Змістовий модуль 

1 

Змістовий модуль 

2 

Індивідуальне 

завдання 50 

15 15 20 

 

Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни 

 

Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, 

отриманих за результатами екзамену та за результатами складання змістових 

модулів. Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання 

загальних результатів вивчення дисципліни (модулю). 

 

Оцінка 

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала 

90-100 A 5, «відмінно» 

80-89 B 
4, «добре» 

75-79 C 

70-74 D 
3, «задовільно» 

60-69 E 

35-59 FX 
2, «незадовільно» 

0-34 F 

 


