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Опис дисципліни 
Анотація дисципліни: «Проектування та дизайн обʼєктів готельно-ресторанного господарства» є 

нормативною компонентою ОПП “Готельно-ресторанна справа”, яка сприяє підготовці бакалаврів з готельно-

ресторанної справи. Студенти отримують теоретичні знання і практичні навички з планування та проектування 

обʼєктів готельно-ресторанного господарства, логічного мислення та приймання колективного рішення. 

Пререквізити: «Громадське будівництво», «Організація готельного господарства», «Організація 

ресторанного господарства» 

Формат проведення дисципліни: очна серія лекцій, практичних занять, самостійна робота 

 

Ознаки дисципліни 

Кількість кредитів 
Загальна кількість 

годин 

Тижневих годин для денної форми 

навчання: Вид підсумкового 

контролю 
аудиторних 

самостійної роботи 

студента 

4,5 135 4 4 екзамен 

 

Обсяг дисципліни 

Вид навчальної діяльності Загальна кількість годин 

Лекційні заняття 30 

Лабораторні заняття 38 

Самостійна робота 67 

 

 

 

 

 



 

Вивчення дисципліни додатково сприяє формуванню студентом елементів таких компетентностей: 

Загальні компетентності (ЗК)  Фахові компетентності (ФК) 
ЗК1. Здатність до розуміння соціально-економічних явищ, 

суспільних процесів і тенденцій науково-технічного 
прогресу. 

ЗК2. Набуття гнучкого мислення, відкритість до 
застосування знань у широкому діапазоні можливих 
місць роботи та повсякденному житті. 

ЗК4. Здатність до формування світогляду, розуміння 
принципів розвитку природи, людини, суспільства. 
ЗК7. Здатність використовувати організаторські навички 
для планування роботи колективу. 
ЗК10. Здатність організовувати роботу відповідно до вимог 
охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки. 

ФК2. Здатність застосовувати теоретичні засади, 

інструментарій і методологію дослідження 

процесів функціонування готельно- ресторанного 

господарства. 

ФК3. Здатність організовувати сервісно-виробничий процес 

у закладах готельно-ресторанного господарства з 

урахуванням вимог і потреб споживачів та 

забезпечувати його ефективність. 

ФК5. Здатність забезпечувати безпечність праці. 

ФК6. Здатність формувати та реалізовувати ефективні 

зовнішні та внутрішні комунікації у закладах готельно-

ресторанного господарства, навички взаємодії (робота 

в команді). 

ФК8. Здатність проектувати процес надання основних і 

додаткових послуг у закладах готельно-ресторанного 

господарства. 

ФК9. Здатність проектувати технологічний процес 

виробництва продукції і складати необхідну 

нормативну документацію на напівфабрикати та 

готову кулінарну продукцію. 

ФК12. Здатність розробляти та формувати об’ємно-

планувальні рішення закладів готельного та 

ресторанного господарства. 
 

 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів таких 

результатів навчання: 

ПРН3. Здатність оперувати загальнонауковими і філософськими поняттями та категоріями; розуміти і 

опрацьовувати ідеї та думки на основі логічних аргументів, перевірених фактів. 

ПРН4. Володіння концептуальними знаннями теорії і практики організації готельно- ресторанного 

господарства. 

ПРН12. Знання основних характеристик технологічного процесу виробництва та надання послуг 

закладами готельно-ресторанного господарства; уміння організовувати i аналізувати 

ефективність цього процесу. 

ПРН 13. Знання принципів організаційної роботи закладів готельно-ресторанного господарства та 

функцій їх структурних підрозділів. 

ПРН 22. Знання основ проектування закладів готельно-ресторанного господарства, методик i галузевих 

вимог до розробки проектної документації, уміння моделювати сервісно-виробничі процеси та 

розробляти просторові рішення відповідно до моделі роботи сучасних презентаційних та 

дизайнерських концепцій. 

 



 

 

Дидактична карта дисципліни 

Назва теми, опис теми, завдання для самостійної 

роботи 

Календарний план курсу Вид 

навчальної 

діяльності 

Форми і методи навчання 
Оцінювання 

роботи, бали 
Тиждень 

семестру 
Дата 

Кількість 

годин 

Тема 1 Організація проектування об’єктів готельно-

ресторанного господарства  

Формування компетентностей: ЗК 1, ЗК 4, ЗК 10, ФК 2, 

ФК 5, ФК 8, ФК 12 

Результати навчання: ПРН 3, ПРН 12 

Рекомендовані джерела: 1, 3, 19, 21 

Завдвання для СРС:  
Мета, завдання проектування готелів.  

Терміни та визначення понять.  

Законодавча і нормативна база. Загальні положення.  

Організація проектування.  

Вихідні дані і завдання для проектування. 

Концептуальні засади проектування готелів. Сучасні 

напрями та концепції проектування готелів і готельних 

комплексів (ГК).  

Системи автоматизації проектування (САПР). 

1-ий 

3.02.20 – 7.02.20 

(за тимчасовим 

розкладом) 

2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1 

2-ий 
10.02.20 - 14.02.20 

(за розкладом) 
2 лабораторне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

2 

1-ий – 2-

ий 
3.02.20 - 14.02.20 8 самостійна 

Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування; вирішення завдань 

1 

Тема 2. Основні чинники формування архітектурних 

типів споруд готельно-ресторанних комплексів 

Формування компетентностей: ЗК 1, ЗК 4, ЗК 10, ФК 2, 

ФК 3, ФК 8, ФК12 

Результати навчання: ПРН 3, ПРН 4, ПНР 13 

Рекомендовані джерела: 1, 3, 15, 16, 19, 21, 25 

Завдвання для СРС: 

Призначення готелів та їх розміщення в планувальній 

структурі міста.  

Правила розміщення готелів на земельній ділянці.  

Зовнішня організація функціональних елементів 

готелю залежно від його категорії: пішохідна 

доступність, вхідні майданчики в приміщення 

громадського і житлового призначення, автостоянки та 

майданчики для тимчасового паркування автомобілів і 

автобусів, проїзди, підземні гаражі, господарська зона і 

додаткові послуги. 

 Зонування земельної ділянки. 

1-ий 

3.02.20 – 7.02.20 

(за тимчасовим 

розкладом) 

2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1 

2-ий 
10.02.20 - 14.02.20 

(за розкладом) 
2 лекція 

Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1 

3-ій 
17.02.20 - 22.02.20 

(за розкладом) 
2 лабораторне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

2 

2-ий – 3-ій 3.02.20-22.02.20 6 самостійна 

Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування; вирішення завдань 

1 



 

Тема 3. Планувальні рішення закладів готельно-ресторанного 

господарства 

Формування компетентностей: ЗК 1, ЗК 2, ЗК 7, ЗК 10, ФК 2, 

ФК 5, ФК 8, ФК 12 

Результати навчання: ПРН 3, ПНР 12, ПНР 13, ПРН 22 

Рекомендовані джерела: 1, 3, 15, 16, 19, 21, 25 

Завдвання для СРС: 

Категорія готелю і функціональні фактори при його 

проектуванні. 

 Моделювання та структуризація сервісного процесу: 

приймання і розселення, організація харчування, додаткові 

послуги. 

 Функціональне зонування приміщень.  

Композиційні схеми планувальних рішень готелів. Загальні 

функціонально-планувальні вимоги до окремих елементів 

будівлі готелю: приймально-вестибюльна і житлова група, 

культурно-дозвіллєва, фізкультурно-оздоровча, медичного 

обслуговування, побутового обслуговування, підприємства 

харчування, підприємства торгівлі, торговельної діяльності, 

адміністрації та служб експлуатації, приміщення 

обслуговування, вбудовано-прибудовані підприємства і 

заклади. 

3-ій 
17.02.20- 21.02.20 

(за розкладом) 
2 лекція 

Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1 

4-ий 
24.02.20- 28.02.20 

(за розкладом) 
2 лабораторне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

2 

3-ій – 4-ий 
17.02.20 - 28.02.20 

 
8 самостійна 

Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування; вирішення завдань 

1 

Тема 4. Проектування приймально-вестибюльної групи 

приміщень готельно-ресторанних комплексів 

Формування компетентностей: ЗК 1, ЗК 7, ЗК 10, ФК 5, ФК 8, 

ФК 9, ФК 12 

Результати навчання: ПРН 3, ПНР 12, ПРН 22 

Рекомендовані джерела: 1, 19, 21, 25, 26, 32, 33, 37, 46 

Завдвання для СРС: 

Зонування приймально-вестибюльної групи приміщень: 

вхідна зона, зона прийому (реєстрація та оформлення 

документів), очікування й збору організованих груп, 

інформації, телефонів автоматів, банкоматів і торговельних 

кіосків, входу до підприємств харчування та побутового 

обслуговування, комунікаційна зона (з ліфтовими холами). 

4-ий 
24.02.20 - 28.02.20 

(за розкладом) 
2 лекція 

Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1 

5-ий 
02.03.20 - 06.03.20 

(за розкладом) 
2 лекція 

Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1 

5-ий 
02.03.20 - 06.03.20 

(за розкладом) 
2 лабораторне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

2 

5-ий  
02.03.20 - 13.03.20 

 
4 самостійна 

Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування; вирішення завдань 

1 



 

Тема 5. Проектування житлової та побутових груп приміщень 

готельних комплексів 

Формування компетентностей: ЗК 1, ЗК 7, ЗК 10, ФК 6, ФК 

5, ФК 8, ФК 9, ФК 12 

Результати навчання: ПРН 3, ПНР 12, ПРН 22 

Рекомендовані джерела: 1, 19, 21, 25, 26, 32, 33, 37, 46 

Завдвання для СРС: 

Склад житлових приміщень готелю.  

Типи номерів, їхнє співвідношення і площі залежно від 

категорії готелю.  

Правила розміщення житлових кімнат. Поповерхове 

обслуговування.  

Особливості проектування побутових приміщень у 

готелях та об’єктів торгівлі 

6-ий 
09.03.20 - 13.03.20 

(за розкладом) 
2 лекція 

Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1 

7-ий 
16.03.20 - 20.03.20 

(за розкладом) 
2 лабораторне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

2 

6-ий – 7-

ий 

09.03.20 - 20.03.20 

 
6 самостійна 

Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування; вирішення завдань 

1 

Контрольна робота      12 

Тема 6. Проектування закладів ресторанного 

господарства при готелях 

Формування компетентностей: ЗК 1, ЗК 7, ЗК 10, ФК 6, ФК 

5, ФК 8, ФК 9, ФК 12 

Результати навчання: ПРН 3, ПНР 12, ПРН 13, ПРН 22 

Рекомендовані джерела: 1, 19, 21, 25, 26, 32, 33, 37, 38, 47 

Завдвання для СРС: 

Тип і місткість підприємств харчування при готелі 

залежно від категорії готелю.  

Склад приміщень підприємства харчування при готелі і 

правила організації його діяльності. Обґрунтування 

кількості й типу технологічного устаткування залежно 

від особливостей виробничого процесу.  

Технологічні вимоги до проектування ЗРГ та їх 

обʼємно-планувального вирішення.  

Особливості діяльності ЗРГ при готелі. 

7-ий 
16.03.20 - 20.03.20 

(за розкладом) 
2 лекція 

Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1 

8-ий 
23.03.20 – 27.03.20 

(за розкладом) 
2 лабораторне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

2 

7-ий – 8-

ий 

16.03.20 - 23.04.20 

 
6 самостійна 

Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування; вирішення завдань 

1 



 

Тема 7. Проектування приміщень загально-громадського 

призначення у готелях 

Формування компетентностей: ЗК 1, ЗК 7, ЗК 10, ФК 6, 

ФК 5, ФК 8, ФК 9, ФК 12 

Результати навчання: ПРН 3, ПНР 12, ПРН 13, ПРН 22 

Рекомендовані джерела: 1, 19, 21, 25, 26, 32, 33, 37, 46 

Завдвання для СРС: 

Нормативна база проектування приміщень культурно-

дозвільного призначення (ПКДП) та їх склад залежно 

від типу готелю.  

Рекомендації щодо розміщення ПКДП в готелі. Склад, 

розміри і площі споруд фізкультурно-оздоровчого 

призначення (ПФОП).  

Рекомендації щодо розміщення ПКДП і ПФОП в 

готелі. 

8-ий 
23.03.20 - 27.03.20 

(за розкладом) 
2 лекція 

Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1 

9-ий  
30.03.20 - 03.04.20 

(за розкладом) 
2 лабораторне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

2 

8-ий – 9-

ий  

23.03.20 - 03.04.20 

 
6 самостійна 

Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування; вирішення завдань 

1 

Тема 8. Проектування приміщень для прийому, зберігання 

продуктів у ресторанному господарстві готельних 

комплексів 

Формування компетентностей: ЗК 1, ЗК 7, ЗК 10, ФК 6, 

ФК 5, ФК 8, ФК 9, ФК 12 

Результати навчання: ПРН 3, ПНР 12, ПРН 13, ПРН 22 

Рекомендовані джерела: 1, 19, 21, 25, 26, 32, 33, 37, 38, 47 

Завдвання для СРС: 

Проектування приміщень адміністрації, туристичних 

організацій тощо.  

Склад і площі інженерно-технічних та службово-

господарських приміщень. 

Функції проектувальника при розробленні 

принципових схем улаштування інженерного 

обладнання.  

Схеми комунікаційного забезпечення технологічного 

устаткування. 

9-ий 
30.03.20- 03.04.20 

(за розкладом) 
2 лекція 

Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1 

10-ий 
06.04.20 – 10.04.20 

(за розкладом) 
2 лекція 

Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1 

10-ий 
06.04.20 - 10.04.20 

(за розкладом) 
2 лабораторне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

2 

9-ий – 10-

ий 

30.03.20 - 10.04.20 

 
4 самостійна 

Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування; вирішення завдань 

1 

Тема 9. Сутність поняття дизайн та закони композиції 

художньо-конструктивних виробів 

Формування компетентностей: ЗК 1, ЗК 4, ЗК 7, ЗК 10, 

ФК 2, ФК 3, ФК 5, ФК 8, ФК12 

Результати навчання: ПРН 3, ПРН 4, ПНР 13 

Рекомендовані джерела: 1, 3, 15, 16, 19, 25 

Завдвання для СРС: 

11-ий 
13.04.20 - 17.04.20 

(за розкладом) 
2 лекція 

Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1 

12-ий 
20.04.20 - 24.04.20 

(за розкладом) 
2 лекція 

Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1 

11-ий 
13.04.20 - 17.04.20 

(за розкладом) 
2 лабораторне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

2 



 

Дизайн як символ сучасності.  

Основа дизайнерського проектування.  

Закони композиції художньо-конструктивних виробів.  

Засоби емоціино-художньої виразності. 

11-ий  
11.05.20 - 22.05.20 

 
4 самостійна 

Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування; вирішення завдань 

1 

Тема 10. Стилі інтер’єру для об’єктів готельно-

ресторанного господарства 

Формування компетентностей: ЗК 1, ЗК 4, ЗК 7, ЗК 10, 

ФК 2, ФК 3, ФК 5, ФК 8, ФК12 

Результати навчання: ПРН 3, ПРН 4, ПНР 13 

Рекомендовані джерела: 1, 3, 15, 16, 19, 25 

Завдвання для СРС: 

Історичні стилі (єгипетський, римський, грецький, 

романський та ін.).  

Види стилів їх характеристика та особливості. Стилі 

ХІХ-ХХ століття (модерн, класицизм, ампір та ін.).  

Сучасні тенденції у дизайні інтер’єру 

13-ий 
27.04.20 - 1.05.20 

(за розкладом) 
2 лекція 

Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1 

12-ий 
20.04.20 - 24.04.20 

(за розкладом) 
2 лабораторне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

2 

12-ий  20.04.20 - 24.04.20 9 самостійна 

Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування; вирішення завдань 

1 

Тема 11. Композиційні особливості інтер’єрних просторів 

Формування компетентностей: ЗК 1, ЗК 4, ЗК 7, ЗК 10, 

ФК 2, ФК 3, ФК 5, ФК 8, ФК12 

Результати навчання: ПРН 3, ПРН 4, ПНР 13 

Рекомендовані джерела: 1, 3, 15, 16, 19, 25 

Завдвання для СРС: 

Особливості сприйняття інтер’єру.  

Принципи організації інтер’єрного простору. 

Композиційні засоби дизайну інтер’єру.  

Засоби формування простору інтер’єру. Природне 

освітлення інтер’єру. 

 Колористика предметного середовища.  

Поняття про колір.  

Основні закони кольорознавства. 

14-ий 
04.05.20 - 08.05.20 

(за розкладом) 
2 лекція 

Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1 

13-ий 
27.04.20 - 01.05.20 

(за розкладом) 
2 лабораторне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

2 

13-ий  27.04.20 - 01.05.20 6 самостійна 

Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування; вирішення завдань 

1 

Підсумкове тестування      40 

      100 



 

Технічне й програмне забезпечення (обладнання) 
Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, планшет) з підключенням до 

Інтернет для: комунікації та опитувань; виконання завдань самостійної роботи; проходження тестування 

(поточний, рубіжний, підсумковий контроль);  

Персональний комп’ютер, пакет стандартних комп’ютерних програм, пакет прикладних програм 

ArchiCAD 16. 

Рекомендовані джерела інформації 
Основна література 

1. Коваль М.Н. Проектування та дизайн обʼєктів готельно-ресторанного господарства: конспект 

лекцій для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 

2019. 203 с. 

2. Егоренко Л.И. Экология туризма и сервиса : учебн. пособие. – М., 2003. – 204с. 

3. Організація готельного господарства: навч.посіб. / О.М. Головко, Н.С. Кампов, С.С. Махлинець, 

Г.В. Симочко; за ред. О.М. Головко; М-во освіти і науки України, Мукачів. держ.ун-т.–К.:Кондор, 

2011.– 410 с. 

4. Еланцева О.П. Стандартизация и сертификация в социально-культурном сервисе и туризме : 

учеб.пособие / М-во образования и науки РФ, Тюменский гос. ун-т, Ин-т истории и политических наук, 

Ин-т дистанционного образования.– Тюмень: Изд-во Тюм. ГУ, 2010.– 276с. 

5. Бойко М.Г. Організація готельного господарства:підручник/ М.Г.Бойко, Л.М.Гопкало; М-во освіти 

і науки України,Київ. нац. торг. -екон. ун-т.– К., 2010.– 448с. 

6. Баранова А.Ю. Организация предпринимательской деятельности в сфере туризма: учеб. пособие.– 

М.: ИНФРА-М, 2011.– 180с. 

7. Барышева Н., Отель и гость: практ. рекомендации по содержанию отеля / Наталья Барышева, 

Лариса Тарарина.– Челябинск: Аркаим, 2007.– 174с. 

8. Менеджмент готелю : економіко-організаційні аспети: навч. посіб. / Х. Й. Роглєв, Г. Г. Левітас, Р. 

Г. Драпушко, В. В. Гарагонич; під заг. ред. Г. Б. Муніна; Мукачів. держ. ун-т.– К.: Кондор, 2011.– 443с. 

9. Менеджмент ресторанного господарства: навч. посіб. / за заг. ред. Г. Т. П`ятницької; М-во освіти і 

науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т.– Вид.2-ге, допов. та переробл. – К., 2010.– 430 с.+1 електрон. 

диск(CD-ROM) 

10. Мальська М. П., Пандяк І.Г. Готельний бізнес: теорія та практика. Навчальний посібник. – К.: 

Центр учбової літератури, 2009. – 472с. 

11. Мазаракі А.А., Пересічний М.І., Шаповал С.Л. та ін. Проектування закладів ресторанного 

господарства: навч. посіб // за. ред. Мазаракі А. А. (2-ге вид., переробл. та допов.) - К. : Київ. нац. торг. -

екон. ун-т, 2010 р. - 340c. 

12. Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства: підручник / за заг. ред. Н.О. 

П'ятницької; М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т.– 2-ге вид., переробл. та допов.– К.: 

ЦУЛ.– 584с. 

13. Архіпов В. В. Організація ресторанного господарства : навч. посіб. – 2-ге вид. –К.: ЦУЛ, 2012. – 

280с. 

14. Архіпов В. В. Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства: навч. посіб. / В. 

В. Архіпов, В. А. Русавська. – 2-ге вид. – К.: ЦУЛ, 2012. – 342с. 

15. Круль Г. Я. Основи готельної справи: навч. посіб. / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т 

України ім. Ю. Федьковича. – К.: ЦУЛ, 2011.– 368с. 

16. Кусков А. С. Гостиничное дело : учеб. пособие / Изд.-торговая корпорация "Дашков и К". –2- е 

изд., испр. – М., 2010. –328с. 

16. Клименко Є.В. Технічна експлуатація та реконструкція будівель і споруд : навч. посіб. / Є.В. Клименко. - 

К. : Центр навч. л-ри, 2004. - 304 с. 

17. Никуленкова Т.Т. Проектирование предприятии общественного питання : учеб. [для высших учеб. 

заведений] / Т.Т. Никуленкова, Ю.И. Лавриненко, Г.М. Ястина. - М. : Колос, 2000.- 216с.-ил. 



 

18. Сертифікація будівельної продукції та підіймальних споруд: довідник / За заг. ред. В.Л. Іванова.– Львів 

: Леонорм, 1998. - 246с. 

19. Король В.П. Архітектурне проектування житла. – Київ : Фенікс, 2006. – 206с. 

20. АлекандровскийА.В.Материаловедениедляштукатуров,плиточниковимозаичников.–М.: Высшая 

школа, 1981. – 272с. 

21. Нойферт П., Нефф Л. Проетирование и строительство : Иллюстрированный справочник для заказника и 

проектировщика. – М.: Издательство «Архитектура-С».–254с. 

22. Архитектурное проектирование жилых зданий / Под ред. М.В. Лисицианаи Е.С. Пронина. – М.: 

Издательство «Архитектура-С». – 291с. 

23. Будівельне матеріалознавство: підручник.-К.: ТОВУВПК «ЕксОБ»,2004.-704с. 

24. Сучасні композиційні будівельно-оздоблювальні матеріали: підручник.-К.:КНУБА,2005.-512с. 

25. Лінда С. М. Архітектурне проектування громадських будівель і споруд: навчальний посібник. – Львів: 

Видавництво Львівської політехніки, 2010. –608 с. 

26. Каминский В.П. Строительное черчение / В. П. Каминский, О.В. Георгиевский, Б.В. Будасов. – М.: 

Архитектура-С, 2007. – 456с. 

Допоміжна література 

27. Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель. – Х.: Форт, 2003. – 48 с. 

28. ДСТУ4281:2004. Класифікація. Державний стандарт України. Заклади ресторанного господарства. 

29. Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва і проведення комплексної 

державної експертизи : постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 р. №483. 

30. Положення про ескізний архітектурний проект : наказ Держбуду України від 23.10.1991 р. №517-839/1. 

31. ДБН А 2.2-1-2003. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при 

проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. 

32. ДБН 8.2.2-20:2008. Будинки і споруди. Готелі. - К. : Мінрегіонбуд України, 2009. 

33. ДСТУ Б А.2.4-7-95. Система проектної документації для будівництва. Правила виконання 

архітектурно-будівельних робочих креслень. 

34. ДСТУ Б А.2.4-4-99 (ГОСТ 21 101-97). Основні вимоги до проектної і робочої документації. 

35. ДСТУ Б А.2.4-10-95 (ГОСТ 21-110-95). Правила виконання специфікації обладнання, виробів і 

матеріалів. 

36.ДБН 360-92. Містобудування. Планування та забудова міських та сільських поселень.  

37. СНиП ІІ-Л8-71. Предприятия общественного питання. Нормы проектирования. 

38. СанПиН42-123-5777-91.Санитарные правила для предприятий общественного питання, включая 

кондитерские цехи и предприятия, вырабатывающие мягкое мороженное. 

39. .Правила роботи закладів (підприємств) громадського харчування: наказ М - ва економіки таз питань 

європ. інтегр. України від 24.07.2002 р. №219. 

40. ДБН 360.92**(із змін. № 1-10). Містобудування. Планування та забудова міських та сільських поселень. - 

К.: Мінінвестбуд України,1992.-65с. 

41. ДБН А. 2.2-3-2004. Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної 

документації для будівництва. - К.: Держбуд України,2004.-35с. 

42. ДБНА.2.3-1-99.Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення. -К.: Держбуд України,1999. 

43. ДБНВ.1.1-7-2002.Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва. 

44. ДБНВ.2.2-9-99.Громадські будинки і споруди. Основні положення. - К.: Держбуд України, 1999.-46с. 

45. ДБН 6.2.2-20:2008. Будинки і споруди. Готелі. 

46. ДСТУ 4269:2003. Послуги туристичні. Класифікація готелів. - К. : Держспоживстандарт України, 2004.-

13с. 

47. ДСТУ 4281:2004. Заклади ресторанного господарства. - К. : Держспоживстандарт України, 2004. - 12с. 

48. ДСТУ Б А.2.4-2-95. Система проектної документації для будівництва. Умовні графічні позначення і 

зображення елементів генеральних планів та споруд транспорту. - К.: Держбуд України,1995. 

49. Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів : Постанова КМУ від 

8.10.2008р.№923(зі змінами і доповненнями від 20.05.2009р.№.534). 

 

 



 

Політика курсу 
– Курс передбачає роботу в колективі. 

– Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. 

– Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За 

об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в 

дистанційному режимі за погодженням із керівником курсу та презентувати виконані завдання 

під час консультації викладача. 

– Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що стосуються тем лекційних 

занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були розглянуті коротко, їх поглиблена 

проробка за рекомендованою літературою, а також виконання завдань з метою закріплення 

теоретичного матеріалу. 

– Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 

– Студент, який спізнився, вважається таким, що пропустив заняття з неповажної причини з 

виставленням 0 балів за заняття, і при цьому має право бути присутнім на занятті. 

– За використання телефонів і комп’ютерних засобів без дозволу викладача, порушення 

дисципліни студент отримує за заняття 0 балів і зобов’язаний відпрацювати таке заняття. 

– Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після встановленого терміну. При 

цьому оцінка знижується на 10 %. 

– Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної доброчесності: при 

використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації студент повинен вказати джерело, 

використане під час виконання завдання. 

– Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із 

коректними текстовими запозиченнями не більше 20 %. 

– У разі виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів і повинен повторно 

виконати завдання, які передбачені у силабусі. 

– Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням 

мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн 

тестування. 

Система оцінювання та вимоги 
Види контролю: поточний, підсумковий 

Методи контролю: спостереження за навчальною роботою здобувачів вищої освіти, усне опитування, 

письмовий контроль, тестовий контроль 

Оцінювання навчальної роботи здобувачів вищої освіти за видами: 

Розподіл балів посеместрово за темами для поточного контрою знань студентів, для різних видів 

підсумкового контролю подані у таблицях. 
 

Вид контролю Види навчальної роботи Оцінювання 

ПОТОЧНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Робота на лекціях, у т.ч.:   

- присутність на заняттях (при пропусках занять 

з поважних причин допускається 

відпрацювання пройденого матеріалу)   

за кожне відвідування 0,5 бала 

- ведення конспекту   за кожну лекцію 0,25 бал 

- участь у експрес-опитуванні   за кожну правильну відповідь 0,25 бала 

Робота на лабораторних заняттях, у 

т.ч.: 
 

- присутність на заняттях (при пропусках занять 

з поважних причин допускається 

відпрацювання пройденого матеріалу)   

за кожне відвідування 0,5 бала 

- усне опитування, тестування, рішення 

практичних задач 
за кожну правильну відповідь 0,5 бала 

- участь у навчальній дискусії, обговоренні 

ситуаційного завдання   
за кожну правильну відповідь 1 бал 

РУБІЖНИЙ 

КОНТРОЛЬ 
Контрольна робота  

за кожне правильно виконане завдання – 5 

балів. максимальна оцінка – 30 балів 

ДОДАТКОВА 

ОЦІНКА 

Участь у наукових конференціях, підготовка 

наукових публікацій, участь у  Всеукраїнських 

конкурсах наукових студентських робіт за 

спеціальністю, виконання досліджень тощо. 

Згідно з рішенням кафедри 

ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 

(залік) 

Екзамен проводиться у тестовій формі 
Критерії оцінювання зазначено в останній 

таблиці 



 

 

Для поточного контролю знань студентів з дисципліни, що завершується екзаменом 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 ПКР 

Т1-Т5 

Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Підсумкове 

тестування 100 

4 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 40 

Т1, Т2 ... Т11 – теми занять. 

 

Для екзамену, який проводиться у формі тестування 

Правильних 

відповідей, % 
51 52 53 54 - 55 56 - 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 - 68 69 -70 71 72 73 74 75 

Бал 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

 

Правильних 

відповідей, % 
76 77 - 79 80 81 82 83 84 85 86 87 - 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

Бал 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

 

 

 



 

 

Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється відповідно до Положення про оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти 

Львівського торговельно-економічного університету за такими рівнями та критеріями: 

 

Бали Критерії оцінювання Рівень компетентності Оцінка 

9
0
-1

0
0
 

Студент демонструє повні й міцні знання навчального матеріалу в обсязі, що відповідає 

програмі дисципліни, правильно й обґрунтовано приймає необхідні рішення в різних 

нестандартних ситуаціях. Вміє реалізувати теоретичні положення дисципліни в 

практичних розрахунках, аналізувати та співставляти дані об’єктів діяльності фахівця 

на основі набутих з даної та суміжних дисциплін знань та умінь. Знає сучасні технології 

та методи розрахунків з даної дисципліни. За час навчання при проведенні практичних 

занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань проявив вміння самостійно 

вирішувати поставлені завдання, активно включатись в дискусії, може відстоювати 

власну позицію в питаннях та рішеннях, що розглядаються. 

Зменшення 100-балової оцінки може бути пов’язане з недостатнім розкриттям питань, 

що стосується дисципліни, яка вивчається, але виходить за рамки об’єму матеріалу, 

передбаченого силабусом навчальної дисципліни, або студент проявляє невпевненість в 

тлумаченні теоретичних положень чи  складних практичних завдань. 

Високий 
Повністю забезпечує вимоги до знань, умінь і навичок, що 

викладені в силабусі навчальної дисципліни. Власні 

пропозиції студента в оцінках і вирішенні практичних 

задач підвищує його вміння використовувати знання, які 

він отримав  при вивчені інших дисциплін, а також знання, 

набуті при самостійному поглибленому вивчені  

питань, що відносяться до дисципліни, яка вивчається. 

Відмінно (А) 
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Студент демонструє гарні знання, добре володіє матеріалом, що відповідає програмі 

дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє застосовувати 

теоретичні положення при вирішенні практичних задач, але допускає окремі 

неточності. Вміє самостійно виправляти допущені помилки, кількість яких є незначною. 

Знає сучасні технології та методи розрахунків з даної дисципліни. За час навчання при 

проведенні практичних занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань та 

поясненні прийнятих рішень, дає вичерпні пояснення. 

Достатній 
Забезпечує студенту самостійне вирішення основних 

практичних задач в умовах, коли 

вихідні дані в них змінюються порівняно з 

прикладами, що розглянуті при вивчені дисципліни 

Добре (В)  

7
4
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Студент в загальному добре володіє матеріалом, знає основні положення матеріалу, що 

відповідає програмі дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє  

застосовувати при вирішенні типових практичних завдань, але допускає окремі 

неточності. Вміє пояснити основні положення виконаних завдань та дати правильні 

відповіді при зміні результату при заданій зміні вихідних параметрів. Помилки у 

відповідях/ рішеннях/ розрахунках не є системними. Знає характеристики основних 

положень, що мають визначальне значення при проведенні практичних занять, при 

виконанні індивідуальних / контрольних завдань та поясненні прийнятих рішень, в 

межах дисципліни, що вивчається. 

Достатній 
Конкретний рівень, за вивченим матеріалом програми 

дисципліни. 

Додаткові питання про можливість використання 

теоретичних положень для практичного використання 

викликають утруднення. 

Добре (С) 
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Студент засвоїв основний теоретичний матеріал, передбачений програмою дисципліни, 

та розуміє постанову стандартних практичних завдань, має пропозиції щодо напрямку 

їх вирішень. Розуміє основні положення, що є визначальними в курсі, може вирішувати 

подібні завдання тим, що розглядались з викладачем, але допускає значну кількість 

неточностей і грубих помилок, які може усувати за допомогою викладача. 

 

Середній 
Забезпечує достатньо надійний рівень відтворення 

основних положень дисципліни 

Задовільно (D)  



 

 
 


