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в статті описано практичне застосування методу проектів для формування професійних компетентностей 
майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи. Метою впровадження методу проектів у викладання 
таких дисциплін, як «громадське будівництво» та «дизайн», було формування таких компетентностей, 
як рефлексивні тадослідницькі уміння, робота у команді, управлінські уміння і навички, комунікативні та 
презентаційні вміння. впровадження методу було реалізовано у вигляді комплексного завдання. робота 
над проектами була поділена на 7 етапів. результати впровадження проектного методу було представлено 
та захищено у вигляді конкурсу.
ключові слова: метод проектів, дизайн інтер’єру, компетентності, вміння, навички, рефлексія, інформація, 
презентація.

Постановка проблеми. сучасний ринок 
праці вимагає від випускника навчально-

го закладу володіння не лише усім комплексом 
теоретичних знань і практичних навичок, які він 
здобуває під час навчання, але й здатності швид-
кої адаптації до умов нового виробництва, уміння 
критично оцінювати виробничі ситуації та знахо-
дити розв’язки актуальних проблем. саме тому 
сьогодні значна увага приділяється самостій-
ній роботі студентів, зокрема пошуково-дослід-
ній роботі, а також самостійній роботі у межах 
дистанційного навчання. у зв’язку з цим пошук 
шляхів ефективної організації самостійної робо-
ти студентів є актуальним завданням сучасної 
вищої школи. однією з найбільш ефективних пе-
дагогічних технологій, що можуть допомогти сту-
денту сформувати зазначені вище компетенції 
під час навчання, на думку багатьох дослідників 
є метод проектів.

аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Метод проектів – це технологія досягнення дидак-
тичної мети у вигляді детального розбирання проб-
леми, яка повинна завершитися цілком реальним, 
відчутним практичним результатом, оформленим 
тим або іншим чином. це сукупність прийомів, дій 
студентів у їх певній послідовності для досягнення 
поставленої мети – вирішення проблеми, особис-
то значущої для студентів і оформленої у вигляді 
певного кінцевого продукту [1].

основне призначення методу проектів полягає 
в наданні студентам можливості самостійного при-
дбання знань у процесі вирішення практичних за-
вдань або проблем, що вимагає інтеграції інформа-
ції з різних предметних областей. якщо говорити 
про метод проектів як про педагогічну технологію, 
то ця технологія передбачає сукупність дослід-
ницьких, пошукових, проблемних методів, твор-
чих за своєю суттю. викладачеві в рамках проекту 
відводиться роль розробника, координатора, екс-
перта, консультанта, у той час як  головна роль 
належить студентові, який розвиває пізнавальні 
навички, критичне та творче мислення, а також 
уміння самостійно конструювати свої знання, орі-
єнтуватися в інформаційному просторі [2].

Проектна діяльність студентів передбачає їх 
самостійну роботу, планування та здійснення 

досліджень, вироблення нового знання та пре-
зентацію результатів самостійної або колектив-
ної роботи. надання певних свобод у вирішенні 
поставлених проблем виконавцям проектів, як 
свідчать наукові дослідження [3-5], сприяють 
зростанню зацікавлення студентів у вивченні 
дисципліни, активізують їх творчий потенціал, 
а також наочно ілюструють прикладне значення 
дисциплін, що вивчаються. Проектна діяльність, 
що передбачає творче розв’язання студентами 
однієї або декількох проблем, дозволяє ефектив-
но закріпити на практиці набуті під час теоре-
тичного навчання знання та оволодіти необхідни-
ми навичками [3]. 

упровадження проектів, зокрема міжпред-
метних, допомагає студентам систематизувати 
отримані теоретичні знання та вивести на новий 
рівень прак-тичні навички, навчитися працювати 
як індивідуально, так і командно, а також пре-
зентувати та захищати результати дослідження 
[5]. особливий потенціал, на наш погляд, має ви-
користання даної навчальної технології під час 
дистанційного навчання або e-learning, що роз-
глядається сьогодні як одна з перспективних 
форм навчання [6] для всіх закладів освіти від-
повідно до законів україни «Про освіту» та «Про 
вищу освіти». у педагогічній діяльності застосу-
вання методу проектів зумовлює не лише активі-
зацію роботи студентів, проте й підвищення про-
фесійного рівня викладача шляхом постійного 
пошуку актуальних проблем дисципліни, взаємо-
дії з колегами-викладачами та представниками 
виробничої сфери з метою розробки структури 
міжпредметних проектів. особливо важливим 
при цьому є те, щоб студент на кожному з етапів 
виконання проекту отримував підтримку викла-
дача у вигляді консультацій щодо оперативного 
виправлення можливих помилок та вдосконален-
ня проекту. такий підхід може бути реалізова-
ним у разі виконання проектів у межах вивчення 
інтерактивних дистанційних курсів.

формування цілей статті. завданням до-
слідження, результати якого викладені у статті, 
є визначення ефективності застосування методу 
проектів як елемента інтерактивних дистанцій-
них курсів під час вивчення дисциплін «дизайн» 
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і «громадське будівництво» студентами спеці-
альності «готельно-ресторанна справа». очіку-
ваний кінцевий результат впровадження методу 
проектів полягав у формуванні таких компе-
тентностей, як рефлексивні вміння, пошукові 
(дослідницькі) уміння, вміння і навички роботи 
у співпраці, менеджерські уміння і навички, ко-
мунікативні та презентаційні вміння.

виклад основного матеріалу. дослідження 
проводили у рамках вивчення студентами хар-
ківського торговельно-економічного інституту 
київського національного торговельно-економіч-
ного університету (хтеі кнтеу) третього кур-
су спеціальності «готельно-ресторанна справа» 
галузі знань «сфера обслуговування» дисциплін 
«дизайн» і «громадське будівництво». зазначе-
ні дисципліни відповідно до навчальних планів 
передбачають лекційні, практичні заняття, са-
мостійну роботу студентів, а також підсумковий 
контроль у вигляді екзамену. обидві дисципліни 

супроводжуються інтерактивним курсом у сис-
темі дистанційного навчання lms moodle, що 
впроваджена у хтеі кнтеу. Приклад інтер-
фейсу інтерактивного курсу з дисципліни «ди-
зайн» показано на рис. 1.

на початку семестру студентам було оголо-
шено комплексне завдання, яке вони мали вико-
нувати впродовж усього семестру як одноосібно, 
так і в парах. Проектне (комплексне) завдання 
полягало у комп’ютерному проектуванні закладу 
готельно-ресторанного господарства відповідно 
до всіх етапів будівництва та оформленні при-
міщень для обслуговування відвідувачів в певній 
концепції та певному стилі дизайну інтер’єрів.

Перший етап – запуск проекту. студентам 
пропонується тема проекту «дизайн інтер’єру 
приміщень готельно-ресторанного комплексу», 
формулю-ється мета проекту, яка обумовлює 
мотив діяльності. через on-line форум (рис. 2) 
обговорюється актуальність проблеми (чому ди-

рис. 2. приклад он-лайн форуму
 

рис. 1. інтерфейс інтерактивного курсу з дисципліни «громадське будівництво»
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зайн інтер’єру є важливим для підприємств сфе-
ри обслуговування), формуються команди, адже 
допускається як одноосібне виконання проекту, 
так і у співавторстві.

другий етап – планування роботи. у проек-
ті має буті представлено план поверхів закладу 
відповідно до форми і місткості закладу, аксоно-
метричні проекції приміщень, грамотний та про-
думаний інтер’єр, який відображає концепцію, 
стилістику та створює атмосферу закладу.

третій етап – збір інформації. студенти, звер-
таючись до різних джерел інформації, збирають 
відомості які їх зацікавили, фіксують їх і готують 
до використання в проектах. основні види пред-
ставлення інформації – статті, зображення, відео-
контент, копії текстів – акумулюються у дистан-
ційному курсі у вигляді wiKi-сторінки або глосарія 
(рис. 3). завершується збір відомостей розміщен-
ням всієї знайденої інформації в одній базі знань.

основне завдання викладача на етапі збору 
відомостей по темі – це направити діяльність 
студентів на самостійний пошук інформації. ви-
кладач спостерігає, координує, підтримує, кон-
сультує студентів.

четвертий етап – структурування інформації. 
студенти систематизують інформацію, пропонують 
варіанти вирішення проблеми. викладач допомагає 
вибрати оптимальне рішення і оформити перший 
варіант роботи. При цьому всі етапи роботи фіксу-
ються у вигляді окремих файлів в курсі (рис. 4). 

П’ятий етап – оформлення результатів робо-
ти. Проект повинен  містити частини:

– поверховий план проектованого закладу;
– експлікація приміщень на поверховому 

плані;
– аксонометричні проекції приміщень;
– креслення приміщення, інтер’єр якого 

представляється на конкурс;

 
рис. 3. реалізація етапу збору інформації у вигляді wiKi-сторінки

рис. 4. реалізація етапу структурування інформації
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– 3d-візуалізація оформлення приміщення;
– зображення високої якості оформлених 

приміщень.
Програмний продукт для реалізації проек-

ту студенти обирають самостійно, у якості яких 
можуть застосовуватися: graphisoft archicad, 
autodesk autocad, autodesk 3ds max, sweet 
Home 3d, sketchup, interior3d, easyhome 
Homestyler, Planner 5d, floorplanner, roomstyler.

Шостий етап – презентація проекту. Презен-
тація завершує і підсумовує роботу над проектом 
і важлива як для студентів, так і для викладача, 
який повинен планувати хід і форму проведення 
презентації вже з самого початку роботи над про-
ектом. Презентація не повинна обмежуватися де-
монстрацією кінцевого продукту. на презентації 
студенти вчаться аргументовано викладати свої 
думки, ідеї, аналізувати свою діяльність. всі пре-
зентації доступні для перегляду у форматі Фору-
му, в якому завдяки коментарям можна визначити 
переваги та недоліки представленої роботи (рис. 5).

сьомий (завершальний) етап – рефлексія 
та підбиття підсумків. рефлексія – аналіз свого 
шляху досягнення цілей проекту. на етапі об-
говорення проекту відбувається розбір виконаної 
роботи, визначаються труднощі, що зустрілися, 
відбувається оцінка вкладу учасників, виявля-
ються слабкі сторони проекту, обговорюються 
шляхи їх виправлення. цей етап доречно прово-
дити в аудиторному форматі, адже необхідність 
рефлексії яскраво проявляється в проблемній 
ситуації: вона спрямована на пошук причин не-

вдач і труднощів. студенти вчаться на власному 
досвіді і досвіді інших у процесі розробки на-
вчального проекту.

результати впровадження проектного методу 
у вигляді найкращих проектів було представлено 
на міжвузівському конкурсі «дизайн інтер’єру 
приміщень готельно-ресторанного комплексу» 
у хтеі кнтеу (у 2017 році диплом за іі та  
ііі місце, у 2018 році диплом за іі та ііі місце, 
перемоги у різноманітних номінаціях).

висновки. у результаті проведеного досліджен-
ня встановлено ефективність застосування методу 
проектів для організації самостійної роботи сту-
дентів спеціальності «готельно-ресторанна спра-
ва» під час вивчення дисциплін «дизайн» і «гро-
мадське будівництво», а саме дозволяє закріпити 
теоретичний матеріал, вивчений на лекційних за-
няттях, набути практичних навичок проектування 
закладів готельно-ресторанного господарства, за-
своїти архітектурно-художні вимоги до будівель 
застосувати прийоми створення образу будівель 
та приміщень, а також сформувати компетенції 
творчого мислення, систематизації отриманої ін-
формації, вміння розв’язувати проблемні задачі. 

ефективність застосування методу проектів 
у межах інтерактивних дис-танційних курсів за-
значених дисциплін підтверджено отриманням 
студентами призового місця на іV всеукраїнській 
студентській науковій конференції «готельно-
ресторанний та туристичний бізнес: реалії та пер-
спективи», диплом ііі ступеня (проект «сучасний 
хостел з work-зоною оформлений в стилі лаунж»).

 
рис. 5. реалізація етапу оформлення результатів роботи
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оСобенноСти применения метода проектов при преподавании 
диСциплин «дизайн» и «обЩеСтвенное СтроительСтво»

аннотация
в статье описано практическое применение метода проектов для формирования профессиональных 
компетенций будущих специалистов гостинично-ресторанного дела. целью внедрения метода проектов 
в преподавание таких дисциплин, как «общественное строительство» и «дизайн», было формирование 
таких компетентностей, как рефлексивные и исследовательские умения, работа в команде, управлен-
ческие умения и навыки, коммуникативные и презентационные умения. внедрение метода было реа-
лизовано в виде комплексной задачи. работа над проектами была разделена на 7 этапов. результаты 
внедрения проектного метода были представлены и защищены в виде конкурса.
ключевые слова: метод проектов, дизайн интерьера, компетентности, умения, навыки, рефлексия, 
информация, презентация.
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featUres Of the appLICatIOn Of the prOjeCt MethOd In teaChIng 
the dIsCIpLInes «desIgn» and «pUbLIC COnstrUCtIOn»

summary
the article describes the practical application of the project method for the formation of professional 
competences of future specialists in the hotel and restaurant business. the purpose of implementing the 
project method in teaching such disciplines as «Public construction» and «design» was to develop compe-
tencies such as reflexive and research skills, teamwork, managerial skills and abilities, communicative and 
presentation skills. implementation of the method was implemented as a complex task. the work on the 
projects was divided into 7 stages. the results of the implementation of the project method were presented 
and protected in the form of a competition.
Keywords: method of projects, interior design, competence, skills, reflection, information, presentation.


