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ВСТУП 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Дизайн об'єктів готельно-

ресторанного бізнесу» є ознайомлення студентів з теоретичними основами 

дизайну закладів готельно-ресторанного господарства відповідно до їх 

соціально-культурної, утилітарної та естетичної функцій, висвітлення основних 

напрямків організації дизайну підприємств сфери гостинності; формування 

дизайну та інтер’єру, вироблення у студентів естетичного розуміння та 

сприйняття оточуючого світу, творчого мислення та естетичного пізнання, 

формування у студентів компетенцій щодо організаційної культури дизайну 

закладів ресторанного та готельного бізнесу. 

2.2. Завдання навчальної дисципліни  

За результатами вивчення дисципліни студент повинен продемонструвати 

такі результати навчання: 

 розташовувати технологічне устаткування у приміщеннях відповідно до 

галузевих вимог; 

 виконувати планування приміщень у відповідності до їх функціонального 

призначення; 

 приймати рішення стосовно благоустрою готелю; 

 користуватися спеціальною та довідковою літературою; 

 оперувати естетичними категоріями на підставі знання форм і типів 

культур, естетичної спадщини світової культури та сучасних естетичних 

уявлень; 

 визначити місце і роль художніх стилів у формуванні дизайну 

підприємств ресторанного та готельного бізнесу; 

 охарактеризувати взаємозв’язок стилю та моди, його вплив на естетичні 

властивості; 

 визначити вплив дизайнерської основи на створення 

конкурентоспроможного закладу; 

 визначити фізіологічні, фізичні, емоційно-психологічні властивості 

кольору; 

 визначати динамічність та статичність композиційних рішень; 

 формувати конкурентоспроможний фірмовий дизайн; 

 виділяти важливі етапи створення дизайну; 

 визначати різновиди дизайну; 

 приймати самостійні рішення про відповідність рівня естетичних 

властивостей сучасній моді та вимогам дизайну. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

дисципліни 

ДИЗАЙН ОБ’ЄКТІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 

№ Тема заняття та короткий зміст 

Кількість 

лекційних 

годин 

ДФН 

1 Тема 1. Дизайн як вид проектної діяльності: 

становлення, розвиток, перспективи 

2 

2 Тема 2. Організація простору та особливості сприйняття 

інтер’єру 

2 

3 Тема3. Композиційні основи дизайну 2 

4 Тема 4. Ергономіка 2 

5 Тема 5. Кольорознавство 2 

6 Тема 6. Концептуальні завдання і вимоги до розробки 

дизайну готельних комплексів  
2 

7 Тема 7. Єгипетський стиль, стиль Стародавньої Греції 

та Риму 

2 

8 Тема 8. Романський та Готичний стиль в дизайні 2 

9 Тема 9. Відродження. Ренесансний стиль 2 

10 Тема10. Бароко та рококо 2 

11 Тема 11. Класицизм у дизайні. Ампір. 2 

12 Тема 12. Конструктивізм та модернізм. Еклектика стилів  2 

УСЬОГО годин: 24 

 

 

ЗМІСТ  

дисципліни 

ДИЗАЙН ОБ’ЄКТІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 

 

МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ БІЗНЕСУ ТА КУЛЬТУРИ 

Тема 1. Дизайн як вид проектної діяльності: становлення, розвиток, 

перспективи 

1. Суть та види дизайну 

2. Мета дизайну, його функції, задачі, об’єкт та етапи розвитку 

3. Специфіка проектно-художньої діяльності дизайнера.  

4. Дизайн-проект як результат роботи дизайнера. 

Тема 2. Організація простору та особливості сприйняття інтер’єру 

1. Інтер’єр: особливості сприйняття та принципи організації  простору 
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2. Засоби формування простору інтер’єру 

3. Предметне наповнення в інтер'єрі 

4. Природне освітлення інтер’єру 

Тема3. Композиційні основи дизайну 

1. Пропорційні співвідношення – основа композиції 

2. Застосування закономірностей композиції у дизайн-проектуванні. 

3. Композиційні засоби дизайну інтер’єру 

4. Формування композиції в просторі засобами дизайну 

Тема 4. Ергономіка 

1. Ергономіка як засіб гармонізації системи „Людина-техніка-

середовище”.  

2. Пропорції людини та її орієнтація в просторі 

3. Ергономічні вимоги до об’єкта проектування. 

Тема 5. Кольорознавство 

1. Природа кольору 

2. Колір в просторі та колористика предметного середовища 

3. Психологія сприйняття кольору 

Тема 6. Концептуальні завдання і вимоги до розробки дизайну 

готельних комплексів 

1. Загальна характеристика готельних комплексів 

2. Брендинг як елемент проектної культури 

3. Фірмовий стиль в дизайні інтер'єрів готельних 

4. Вимоги до виконання репрезентацинной зони і готельних номерів 

5. Взаємодія брендингу та дизайну в реалізації фірмового стилю в 

інтер'єрах готелів 

 

МОДУЛЬ 2. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ СТИЛІВ ДИЗАЙНУ 

Тема 7. Єгипетський стиль, стиль Стародавньої Греції та Риму 

1. Суть історичного архітектурного стилю 

2. Єгипетський стиль 

3. Стародавня Греція 

4. Римський стиль 

Тема 8. Романський та Готичний стиль в дизайні 

1. Історичні передумови виникнення 

2. Характеристика форм, переважаючого кольору і елементів стилю 

3. Інтер'єри та меблі неоготичного стилю 

Тема 9. Відродження. Ренесансний стиль 

1. Історичні передумови виникнення 

2. Характеристика форм, переважаючого кольору і елементів стилю 

3. Інтер'єри та меблі стилі Ренесанс 

Тема10. Бароко та рококо 
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1. Історичні передумови виникнення 

2. Характеристика форм, переважаючого кольору і елементів стилю 

3. Інтер'єри та меблі в стилі сучасного бароко та рококо 

Тема 11. Класицизм у дизайні. Ампір. 

1. Історичні передумови виникнення 

2. Характеристика форм, переважаючого кольору і елементів стилю 

3. Інтер'єри та меблі в стилі классицизму та Ампір 

Тема 12. Конструктивізм та модернізм. Еклектика стилів  

1. Конструктивізм та модернізм. Постмодернізм 

2. Мінімалізм 

3. Деконструктивізм 

4. Сучасні тенденції в дизайні інтер’єру 

 

 

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Практичні заняття з дисципліни «Дизайн об’єктів готельно-ресторанного 

бізнесу» проводяться для студентів денної форми навчання. Їх мета – поточна 

перевірка рівня засвоєння студентами навчального матеріалу з окремих 

навчальних елементів дисципліни, які винесені на практичні заняття, оцінка 

набуття майбутніми фахівцями глибоких знань щодо розташовання 

технологічного устаткування у приміщеннях відповідно до галузевих вимог; 

виконання планування приміщень у відповідності до їх функціонального 

призначення; прийняття рішень стосовно благоустрою готелю; користування 

спеціальною та довідковою літературою; оперування естетичними категоріями 

на підставі знання форм і типів культур, естетичної спадщини світової культури 

та сучасних естетичних уявлень; визначення місце і роль художніх стилів у 

формуванні дизайну підприємств ресторанного та готельного бізнесу; 

охарактеризування взаємозв’язок стилю та моди, його вплив на естетичні 

властивості; визначення впливу дизайнерської основи на створення 

конкурентоспроможного закладу; визначення фізіологічних, фізичних, 

емоційно-психологічних властивостей кольору; визначення динамічності та 
статичності композиційних рішень; формування конкурентоспроможного 

фірмового дизайну; виділення важливих етапів створення дизайну; визначення 
різновидів дизайну; прийняття самостійних рішень про відповідність рівня 

естетичних властивостей сучасній моді та вимогам дизайну. 

Крім цього, на практичних заняттях передбачається розв’язання типових 

завдань та проведення тестового контролю, що дозволяє здійснювати перевірку 

рівня засвоєння навчального матеріалу курсу. 

На практичні заняття виносяться найважливіші й найскладніші питання 

дисципліни. При підготовці до занять потрібно передусім прочитати конспект 
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лекцій з відповідного змістового модуля, вивчити понятійний апарат і осягнути 

логіку навчального матеріалу. Доцільно звернутися до вивчення 

рекомендованої літератури відповідно до конкретного змістовного модуля. 

 

№ Тема заняття та короткий зміст 

Кількість 

годин 

ДФН ЗФН 

1 Практичне заняття №1 

Тема: Дизайн як вид проектної діяльності: 

становлення, розвиток, перспективи 

1. Обговорення питань теми: 

 Суть та види дизайну 

 Мета дизайну, його функції, задачі, об’єкт та 

етапи розвитку 

 Специфіка проектно-художньої діяльності 

дизайнера.  

 Дизайн-проект як результат роботи дизайнера. 

1. Програмований контроль. 

2. Розгляд індивідуальних завдань. 

2 0,5 

2 Практичне заняття №2 

Тема. Організація простору та особливості 

сприйняття інтер’єру  

 Обговорення питань теми: 

 Інтер’єр: особливості сприйняття та принципи 

організації  простору 

 Засоби формування простору інтер’єру 

 Предметне наповнення в інтер'єрі 

 Природне освітлення інтер’єру  

1. Розгляд індивідуальних завдань. 

1. Модульний контроль – тестування. 

2 0,5 

3 Практичне заняття №3 

2. Тема: Композиційні основи дизайну  

1. Обговорення питань теми: 

 Пропорційні співвідношення – основа композиції 

 Застосування закономірностей композиції у 

дизайн-проектуванні. 

 Композиційні засоби дизайну інтер’єру 

 Формування композиції в просторі засобами 

дизайну  

2. Програмований контроль. 

3. Розгляд індивідуальних завдань. 

2 0,5 

4 Практичне заняття №4 

Тема: Ергономіка 

1. Обговорення питань теми: 

2 0,5 
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 Ергономіка як засіб гармонізації системи 

„Людина-техніка-середовище”.  

 Пропорції людини та її орієнтація в просторі 

 Ергономічні вимоги до об’єкта проектування. 

1. Програмований контроль. 

2. Розгляд індивідуальних завдань. 

5 Практичне заняття №5 

Тема. Кольорознавство 

 Обговорення питань теми: 

 Природа кольору 

 Колір в просторі та колористика предметного 

середовища 

 Психологія сприйняття кольору  

2. Програмований контроль. 

3. Розгляд індивідуальних завдань. 

2 0,5 

6 Практичне заняття №6 

Тема. Концептуальні завдання і вимоги до розробки 

дизайну готельних комплексів 

1. Обговорення питань теми: 

 Загальна характеристика готельних комплексів 

 Брендинг як елемент проектної культури 

 Фірмовий стиль в дизайні інтер'єрів готельних 

 Вимоги до виконання репрезентацинной зони і 

готельних номерів 

 Взаємодія брендингу та дизайну в реалізації 

фірмового стилю в інтер'єрах готелів  

 2. Програмований контроль. 

3. Модульний контроль – тестування. 

2 0,5 

7 Практичне заняття №7 

Тема. Єгипетський стиль, стиль Стародавньої 

Греції та Риму 

1. Обговорення питань теми: 

 Суть історичного архітектурного стилю 

 Єгипетський стиль 

 Стародавня Греція 

 Римський стиль  

2. Програмований контроль. 

3. Розгляд індивідуальних завдань. 

2 0,5 
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8 Практичне заняття №8 

Тема. Романський та Готичний стиль в дизайні 

1. Обговорення питань теми: 

 Історичні передумови виникнення 

 Характеристика форм, переважаючого кольору і 

елементів стилю 

 Інтер'єри та меблі неоготичного стилю  

2. Програмований контроль. 

3. Розгляд індивідуальних завдань. 

2 0,5 

 Практичне заняття №9 

Тема. Романський та Готичний стиль в дизайні 

1. Обговорення питань теми: 

 Історичні передумови виникнення 

 Характеристика форм, переважаючого кольору і 

елементів стилю 

 Інтер'єри та меблі стилі Ренесанс  

2. Програмований контроль. 

3. Розгляд індивідуальних завдань. 

2 0,5 

 Практичне заняття №10 

Тема. Бароко та рококо 

1. Обговорення питань теми: 

 Історичні передумови виникнення 

 Характеристика форм, переважаючого кольору і 

елементів стилю 

 Інтер'єри та меблі в стилі сучасного бароко та 

рококо  

2. Програмований контроль. 

3. Розгляд індивідуальних завдань. 

2 0,5 

 Практичне заняття №11 

Тема. Класицизм у дизайні. Ампір. 

1. Обговорення питань теми: 

 Історичні передумови виникнення 

 Характеристика форм, переважаючого кольору і 

елементів стилю 

 Інтер'єри та меблі в стилі классицизму та Ампір  

2. Програмований контроль. 

3. Розгляд індивідуальних завдань. 

2 0,5 

 Практичне заняття №12 

Тема. Конструктивізм та модернізм. Еклектика 

стилів 

1. Обговорення питань теми: 

 Конструктивізм та модернізм. Постмодернізм 

2 0,5 



11 
 

 Мінімалізм 

 Деконструктивізм 

 Сучасні тенденції в дизайні інтер’єру  

2. Розгляд індивідуальних завдань. 

3. Модульний контроль – тестування. 

 

УСЬОГО годин: 
24 6 

 

Самостійна робота 
 

№ Найменування робіт 

Кількість 

годин 

ДФН ЗФН 

1 Опрацювання теоретичних основ прослуханого 

лекційного матеріалу 
22 14 

2 

 

Опрацювання окремих розділів програми, які не 

виносяться на лекції: 

 В т.ч. опрацювання законодавчих та нормативних 

документів: 

 Державні будівельні норми України . Будинки і 

споруди. ДБН В.2.2-20:2008  

 Будівельне проектування. Ернст Нойферт. 1991 

(1979) [Нормативи] 

 Ергономіка в дизайні середовища Рунге В.Ф., 

Манусевич Ю.П. [Нормативи] 

10 50 

3 Виконання індивідуальних завдань 4 4 

4 Підготовка до проведення контрольних заходів 

(здача змістових модулів, заліку) тощо.  

6 6 

УСЬОГО годин: 42 74 

Теми рефератів та індивідуальних завдань 

1. Графічний дизайн в об'єктах ГРБ 

2. Основні сфери діяльності сучасних дизайнерів.  

3. Сфери застосування шрифтів та елементів графічного дизайну в 

об'єктах ГРБ  

4. Декорування та святкове оздоблення інтер’єру об'єктів ГРБ. 

5. Регіональними особливостями країни та народне мистецтво в дизайні 

об'єктів готельно-ресторанного бізнесу. 

6. Фольклорні мотиви в святковому оформленні середовища. 

7. Проектування об’єктів ресторанного господарства.  

8. Поняття композиції в проектуванні ГРБ. 

9. Розміщення готелю на земельній ділянці. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwj2iKv89JzdAhUIFCwKHWhyDo8QFjADegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.twirpx.com%2Ffile%2F188848%2F&usg=AOvVaw3TqYgu9NJ0T81NMTCz752g
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwj2iKv89JzdAhUIFCwKHWhyDo8QFjADegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.twirpx.com%2Ffile%2F188848%2F&usg=AOvVaw3TqYgu9NJ0T81NMTCz752g
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10. Об’ємно-планувальні рішення готелів. Функціональне зонування 

приміщень. 

11. Категорія готелю і функціональні фактори при його проектуванні. 

12. Загальні функціонально-планувальні вимоги до окремих елементів 

будівлі готелю. 

Проектування та зонування приймально-вестибюльної групи приміщень. 

13. Симетрія, ритм, перспектива в організації внутрішнього простору 

інтер'єрів 

14. підприємств ГРБ. 

15. Історичні приклади святкового вирішення інтер’єру або ландшафту. 

16. Фірмовий стиль та його роль при вирішенні об’єкту ГРБ. 

17. Елементи декору в аранжуванні інтер’єру. 

18. Колір в дизайні об’єктів ГРБ. 

19. Елементи озеленення в дизайні об’єктів ГРБ. 

20. Використання фактури та тектоніки в дизайні об’єктів ГРБ. 

21. Новітні тенденції в дизайні об’єктів ГРБ. Колір, контраст і нюанс, 

пропорції в організації внутрішнього простору інтер'єрів підприємств ГРБ.  

22. Проектування житлових приміщень об'єктів ГРБ. 

23. Правила розміщення житлових кімнат. Поверхове обслуговування. 

24. Проектування закладів ресторанного господарства при готелі. 

25. Тип і місткість підприємств харчування при готелі залежно від 

категорії готелю. 

26. Склад приміщень підприємства харчування при готелі і правила 

організації його діяльності. 

27. Технологічні вимоги до проектування ГРБ та їх об’ємно-

планувального вирішення. 

28. Проектування службових, господарських та виробничих приміщень 

готелю. 

29. Проектування приміщень адміністрації та туристичних організації. 

30. Стиль «Лофт» у дизайні готельно-рестораного бізнесу. 

31. Стиль «Прованс» у дизайні готельно-рестораного бізнесу. 

32. Стиль «Мінімалізм» у дизайні готельно-рестораного бізнесу. 

33. Стиль «Хай-тек» у дизайні готельно-рестораного бізнесу. 

34. Елементи арт-дизайну у готельно-ресторанній справі. 

35. Склад житлових приміщень готелю. Типи номерів.  

36. Сучасні тенденції в дизайні.  

37. Фірмовий стиль та його елементи в готельній справі. 

38. Фірмовий стиль та його елементи в ресторанній справі. 

39. Малі архітектурні форми в дизайні території готелів. 

40. Малі архітектурні форми в дизайні території ресторанів. 

41. Вивіска – історичний екскурс та сучасні реалії. 

42. Уніформа персоналу об’єктів. 

43. Web-дизайн об’єктів готелів: сучасні тенденції. 

44. Web-дизайн, мобільні додатки ресторанів та кафе: сучасні тенденції. 

45. «Eco-design» та екологічний бум сучасності у об’єктах готельно-
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ресторанного бізнесу. 

46. Логотип та його значення у графічному дизайні на прикладі об’єктів 

готельно-ресторанного бізнесу. 

47. Текстури та пластика форм у об’єктах готельно-ресторанного бізнесу: 

сучасний біонічний підхід до проектування. 

48. Значення текстилю та декору у закладах готельно-ресторанного 

бізнесу. 

49. Автентичні елементи декору у: принципи використання в дизайні 

інтер’єру. «Чи є дизайн у кемпінгу?», специфіка кемпінгу як популярної 

тенденції. 

50. Світлодизайн та його особливості у закладах готельноресторанного 

бізнесу. 

51. Проектування сцен та танцювальних майданчиків у ресторанах: 

специфіка, норми, прийоми та сучасні тенденції. 

52. Етапи проектування, складові частини проекту об’єктів 

готельноресторанного бізнесу. 

53. Психологічні аспекти кольору у дизайні об’єктів 

готельноресторанного бізнесу. Дизайн меню та карти вин: сучасні тенденції.  

54. Морська тематика у дизайні об’єктів готельно-ресторанного бізнесу.  

55. Елементи індустріального дизайну у об’єктах готельноресторанного 

бізнесу. 

56. Дитячі кафе: специфіка дизайну інтер’єру. 

57. Мультимедійні засоби у дизайні об’єктів готельно-ресторанного 

бізнесу. 

58. Роль всіх різновидів дизайну у об’єктах готельно-ресторанного 

бізнесу. 

Завдання до семінару – 1 

Мета та функція семінару — оволодіння технологією, методикою і 

технікою роботи з урахуванням навчальної дисципліни. 

Групи студентів (по 4-5) готують у вигляді «бріфу» (з англ. brif - звіт), із 

пропозицію конструктивного дизайну двох об'єктів ГРБ:  

Етап перший. Обрати два об'єкти ГРБ, що потребують реорганізації та 

дизайнерського втручання. Оцінити реальний стан об'єкту (кількість 

відвідувачів, вікова категорія, рівень статків). Провести фотофіксацію кожного 

із об'єктів (вхідної групи, елементів декору, меблевого устаткування тощо); 

Етап другий. Проаналізувати та порівняти подібні три об'єкти ГРБ до кожного 

із тих , що в розробці, бажано у стилістиці, що буде використовуватися надалі. 

Етап третій. У вигляді колажу, запропонувати свої пропозиції із 

благоустрою, оформлення інтер'єру та ландшафту, елементів графічного 

дизайну та дизайну одягу та аксесуарів кожного із обраних об'єктів. 
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Завдання до семінару – 2 

Проводиться в усній формі у вигляді колективної доповіді із використанням 

PowerPoint презентації з такими «red-dots» (з англ. red-dots – основними 

моментами): 

1. Доповідь; 

2. Відповідь за запитання колег; 

3. Конструктивний аналіз проробленої роботи. 

Підготовка та робота на семінарському занятті сформує вміння працювати у 

команді, навички до аналітичного сприйняття дизайнерської складової об’єктів 

ГРБ із власним баченням естетики та функціональності. 

 

 

КОРОТКИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК З ДИСЦИПЛІНИ 

«ДИЗАЙН ОБ'ЄКТІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ» 

Абака — плита у верхній частині капітелі колони. Залежно від ордера 

може бути в плані квадратною або з вигнутими краями. 

Авторесторан - ресторан, облаштованйй в автобусному салоні або 

спеціальному причепі. Використовується як мобільний засіб тимчасового 

обслуговування у тих місцях, де відсутні звичайні стаціонарні ресторани, 

наприклад, у місцях позаміського відпочинку, під часлроведення фестивалів, 

масових свят та гулянь. 

Агроготель – готель, розташований на території фермерського 

(сільського) господарства, має умови для заняття сільськогосподарською 

діяльністю під час відпочинку. 

Акватель - корабель, який вилучено з експлуатації як транспортний засіб 

і знаходиться на стаціонарній стоянці та використовується як готель. 

Апартамент-готель - готель квартирного типу з кухонним обладнанням 

для збереження, переробки та самостійного приготування їжі. 

Апартаменти - тип номерів у готелях (площею не менше ніж 40 м2), за 

своїм оформленням наближені до сучасних квартир, що включають місця для 

готування їжі (зазвичай вартість харчування не включається у вартість номера). 

Апарт-готель - готельний комплекс, номери в якому складаються з 

апартаментів. 

Багатомісний номер - номер, призначений для розміщення трьох і 

більше осіб, оснащений односпальними ліжками за кількістю осіб, які 

проживають. 

База — основа колони. 

База відпочинку - об'єкт розміщення сезонного функціонування, 

розташований у рекреаційній зоні, з забезпеченням умов для відпочинку з 

мінімальними зручностями в регламентованому режимі. 

http://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=4508
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Балюстрада — огорожа, що складається з балясини, сполученої 

горизонтальним елементом. 

Балясина — невеликі фігурні стовпчики, що підтримують го- 

ризонтальний елемент. Використовуються в огорожі сходів, балко- нів тощо. 

Банкетний зал - основне приміщення ресторану, де відвідувачі обідають 

або вечеряють, відпочивають або справляють ювілей (свято). 

Бар - найпоширеніший тип закдадів ресторанного господарства при 

готелі. Залежно від місця розташування бари можуть класифікуватись як 

вестибюльні (лобі-бар), ресторанні, допоміжні, банкетні, при басейні, фітнес-

центрі, сауні, міні-бари в номерах готелю тощо. 

Бар - спеціалізоване підприємство громадського харчування для 

швидкого обслуговування відвідувачів за стійкою бару нарівні з 

обслуговуванням за столиками.  

Бізнес-готель - готель, який спеціалізується на обслуговуванні ділових 

людей та підприємців і надає їм максимум зручностей для професійної 

діяльності: для проведення семінарів, переговорів і т.д. 

Бізнес-центр - заклад, який спеціалізується на організації та проведенні 

конгрес-заходів і надає готельні послуги лише учасникам конгрес- заходів. 

Блок місць - кількісно та тимчасово обмежена сукупність ліжко-місць у 

готелі, за продаж яких матеріальну відповідальність перед хотельєром несе 

туристичний оператор. 

Ботель - готель цілорічного функціонування, який розташований у 

невеликому за розміром плавзасобі та має умови для швартування і технічного 

обслуговування плавзасобів туристів. 

Ботокемпінг - об'єкт розміщення, як правило, сезонного функціонування, 

розташований 

Будинки відпочинку - це оздоровчі заклади з регламентованим режимом 

відпочинку. Як правило, харчування входить до вартості проживання. Будинки 

відпочинку розташовують у місцевостях з привабливими природно-

кліматичними умовами. Б основному це заклади розміщення відомчого 

підпорядкування. 

Будинок мисливця (рибалки) - засіб розміщення для мисливців 

(рибалок), розташований в рекреаційній зоні, поблизу ліцензійних місць 

мисливства (рибальства). 

Бунгало - невеликий туристичний готель (будівля, зазвичай побудована з 

легких матеріалів на березі моря, часто пропонується в тропічних та південних 

країнах). 

Вестибюль готелю (хол, лобі) - просторе, красиво оформлене 

приміщення, що знаходиться безпосередньо за входом до готелю та призначене 

для прийому, реєстрації та початкового обслуговування приїжджаючих гостей, 

виписування та розрахунків із від'їжджаючими гостями. 

Вілла - номер, розташований в окремому малоповерховому будинку. 
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Вітраж — вид монументально-декоративного мистецтва, орна- 

ментальна або сюжетна композиція зі скла, чи іншого прозорого матеріалу. 

Застосовується у вигляді панно або світлопрозорого огородження будинку. 

Волюта — архітектурний мотив у формі спіралеподібного зави- тка з 

«очком» у центрі. 

Гардероб - приміщення для верхнього одягу відвідувачів ресторану, 

обладнане двосторонніми секційними металевими вішалками з розсувними 

кронштейнами. 

Гарні-отель - готель, де надається тільки розміщення у номерах, а 

ресторан відсутній. 

Гіпостиль — в архітектурі Стародавнього Сходу (Єгипет, Іран) великий 

зал храму або палацу з численними, тісно поставленими колонами. 

Гірський притулок - об'єкт розміщення, розташований у віддаленій 

гірській місцевості на туристичному маршруті з активними способами 

пересування, призначений для короткочасного перебування та відпочинку. 

Готель - підприємство будь-якої організаційно-правової форми власності, 

складається з номерів, надає готельні послуги, що не обмежуються щоденним 

заправлянням ліжок, прибиранням кімнат і санвузлів. 

Готель-люкс - готель, який має тільки номери типу «люкс» та (або) 

«апартамент», «президентський апартамент». 

Готельна індустрія - сукупність готельних комплексів та інших об'єктів 

розміщення, засобів транспорту, об'єктів громадського харчування, об'єктів і 

засобів розваг, об'єктів пізнавального, ділового, оздоровчого, спортивного та 

іншого призначення, організацій, що здійснюють туропе- раторську й 

турагентську діяльність, а також організацій, іцо надають екскурсійні послуги 

та послуги гідів-перекладачів. 

Готельний комплекс - готель, що складається з двох або більше 

корпусів, територіально розділених між собою. 

Готель-резиденція - готель-люкс закритого типу, призначений для 

обслуговування державних посадових осіб. 

Гротеск — вид орнаменту з самостійних елементів, які передають 

мотиви зі сфери мистецтва, природи, життя. Рослинний орнамент чергується з 

обрамленими картинами, медальйонами, щитами. 

Двомісний номер з двома односпальними ліжками - номер, 

призначений для розміщення двох осіб, оснащений двома односпальними 

ліжками. 

Двомісний номер з одним двоспальним ліжком - номер, призначений 

для розміщення двох осіб, оснащений одним двоспальним ліжком. 

Дискобар - бар із місцем для танців, який працює до другої-третьої годин 

ранку, а іноді й до ранку. 

Доготовочні цехи - холодний та гарячий цехи, де кухарі займаються 

приготуванням холодних закусок, кулінарних страв, їх оформленням і реалі-

зацією до залів ресторану та філіалів підприємства. 



17 
 

Допоміжні приміщення ресторану - приміщення для роздачі, під склад, 

для тари та зберігання санітарно-технічного інвентарю. 

Дорожній готель - готель, розташований за межами міста вздовж доріг, 

має умови для паркування автомобілів без технічного обслуговування 

автотранспорту. 

Еркер — виступ у стіні будівлі. Може бути напівкруглий, трикутний, 

шестикутний і т. д. 

Етнічний, або національний, стиль - стиль, який відображає культуру, 

традиції та звичаї країни. 

Жирандоль — 1) настінний фігурний багаторіжковий свічник; 

2) фонтан у кілька струменів. 

Зал служби прийому - частина вестибюля готелю, де розташована 

служба прийому гостей (служба портьє або чергового адміністратора). 

Імідж - сприятливе або несприятливе сприйняття споживачем певного 

готельного комплексу, а також його послуг. 

Іоник — архітектурні мотиви у формі яйця в іонічному та 

коринфському ордерах. 

Капітель — верхня частина опори (колони, пілястри), що міститься між 

опорою та антаблементом. 

Караван - об'єкт розміщення в мобільному автопричепі з умовами для 

розміщення та приготування їжі. 

Караван-будиночок - караван, що використовується у стаціонарному 

режимі; розташований переважно на території кемпінгу; може бути 

підключеним до інженерної системи забезпечення життєдіяльності. 

Категорії номерів: 

апартамент - номер «квартирного» типу, що складається з трьох 

житлових кімнат (спальня, вітальня, кабінет), міні-кухні, одного повного та 

одного неповного санвузлів; розрахований на проживання 1-2 осіб; 

дуплекс - двоповерховий номер категорії «апартамент» з внутрішніми 

стаціонарними сходами; розрахований на проживання 1-2 осіб; 

економ-номер, що складається з однієї житлової кімнати та неповного 

санвузла; розрахований на ~ проживання 1-2 осіб; 

е кодом першої категорії - номер, що складається з однієї житлової 

кімнати та неповного санвузла; розрахований на проживання трьох і більше 

осіб, у номері категорій «Економ» і «Економ першої категорії» складовими 

неповного санвузла є умивальник та унітаз; 

економ другої категорії - номер, що складається з однієї житлової 

кімнати з умивальником; розрахований на проживання трьох і більше осіб; 

економ третьої категорії - номер, що складається з однієї житлової 

кімнати без санітарно-гігієнічних зручностей (санвузол у коридорі); розрахова-

ний на проживання трьох і більше осіб; 

люкс - номер, що складається з двох житлових кімнат (спальня, вітальня/ 

кабінет) з повним санвузлом; розрахований на проживання 1-2 осіб. У номері 
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категорій «Апартамент» і «Люкс» складовими повного санвузла є: умивальник, 

ванна, душ, унітаз, біде; 

напівлюкс (студіо) - номер, що складається з однієї житлової кімнати з 

плануванням, яке дозволяє використовувати частину приміщення як вітальню 

(їдальню), кабінет, та повного санвузла; розрахований на проживання 1-2 осіб. 

У номерах категорії «Напівлюкс» («Студіо») та «Стандарт» складовими 

повного санвузла є: умивальник, ванна/душ, унітаз; 

президентський апартамент - номер «квартирного» гину, що 

складається з 5 і більше житлових кімнат (спальня, додаткова спальня, вітальня, 

кабінет, приміщення для проведення нарад), міні-кухні з їдальнею, одного 

повного санвузла та одного або більше гостьових санвузлів; розрахований на 

проживання 1-2 осіб. У номері категорії «Президентський апартамент» складо-

вими повного санвузла є; умивальник, ванна, душ, джакузі, унітаз, біде; 

стандарт - номер, що складається з однієї житлової кімнати та повного 

санвузла; розрахований на проживання 1-2 осіб; 

суміжні номери (комплекс) - два і більше номерів, які сполучені між 

собою суміжними дверима, можуть мати спільний передпокій, 

спільний/самостійні санвузли. 

Кемпінги - підприємства готельного господарства транзитного типу, але 

сезонної експлуатації в період потоку автотуристів. Організовані за принципом 

часткового самообслуговування з екіпажним розселенням автотуристів та 

особистих стоянок автомашин у місці проживання. Кемпінги, як правило, 

споруджуються у вигляді наметового містечка, частково житло може бути 

облаштоване в неопалювальних приміщеннях. 

До складу кемпінгів входять: 

-будинки адміністративно-господарської 

-служби; 

-заклади ресторанного господарства; 

-підрозділи побутового обслуговування; 

-стоянки для автомобілів. 

Коктейль-бар - бар, в якому готуються та реалізуються змішані напої 

(коктейлі) у широкому асортименті, коньяки, фрукти, кондитерські вироби, 

спеціальні закуски. 

Коктейль-зал - торговельний зал ресторану, розташований в окремому 

приміщенні або вестибюлі, гармонійно вписується до групи торговельних 

приміщень і разом із тим відрізняється своїм оформленням. У ньому 

відбувається обслуговування за типом «банкет-коктейль» для учасників 

фестивалів, нарад, конференцій. 

Коктейль-хол - бар з широким асортиментом змішаних та алкогольних 

напоїв; найчастіше розміщується при ресторанах і готелях. Працює переважно 

увечері. Містить танцювальний майданчик. Обслуговування відвідувачів комбі-

новане: за барною стійкою - бармен, а в залі - офіціант. 

Конгрес-готель - готель, що має умови для організації та проведення 

конгрес-заходів, ділових зустрічей і переговорів. 

Конгрес-центр - заклад, який спеціалізується на організації та проведенні 
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конгрес-заходів; надає готельні й інші туристичні послуги виключно учасникам 

конгрес-заходів, ділових зустрічей та переговорів. 

Консолі — виступ у стіні або закладена одним кінцем у стіну балка, що 

підтримує карниз, балкон, фігуру, вазу і т. п. 

Котедж - окремо розташований об'єкт розміщення, що містить 

одну/декілька кімнат, розрахований на розміщення однієї/декількох сімей (осіб) 

з окремими входами для кожної сім'ї. 

Круїзне судно - спеціально обладнане судно, яке забезпечує надання 

послуг розміщення у каютах, а також послуг перевезення, харчування, розваг та 

інших супутніх туристичних послуг під час круїзу. 

Курортний готель - готель, що розташований на території курорту, має 

умови для відпочинку та рекреації. 

Лотель - готель, призначений для перебування та обслуговування 

туристів, що займаються кінним спортом; має умови для утримання коней. 

Майданчик для кемпінгу - спеціально облаштована огороджена 

територія з санітарними зручностями для розташування наметів, ротелів, 

караванів, караванів-будиночків, має умови для надання інших туристичних 

послуг. 

Маскарон — елемент архітектурного оформлення фасаду у ви-гляді 

людської особи (наприклад, у вигляді голівок ангелів). 

Мотель - готель, розташований за межами міста вздовж доріг 

(автошляхів), що надає послуги в одно-двоповерхових будівлях або частинах 

будівель з окремими входами, має умови для паркування та технічного 

обслуговування автомобілів. 

Номер - окреме мебльоване приміщення, що і складається з однієї або 

декількох кімнат, обладнаних для тимчасового проживання. 

Номер «люкс» - номер у об'єкті розміщення (площею не менше 35 м2), 

який складається з двох ; житлових кімнат (вітальні та спальні), розрахований 

на проживання однієї-двох осіб. 

Номер «люкс» для молодят - номер З І великим двоспальним ліжком, 

красиво оформленим інтер'єром, пропонується для розміщення ! молодят під 

час весільної подорожі. 

Номерний фонд - загальна кількість номерів у готельному господарстві. 

Обідній зал - торговельний зал у ресторані готелю, пансіону, де 

організовується щоденне харчування проживаючих клієнтів згідно із 

запропонованим меню. 

Падуга — архітектурний елемент над карнизом внутрішнього 

приміщення, є переходом від стіни до стелі. 

Палац-готель - готель, розташований у будівлі, яка є історико-

архітектурною пам'яткою палацової або замкової архітектури. 

Пальметта — скульптурний або живописний орнамент у вигляді 

стилізованого віялоподібного листя з непарним числом симетрично 

розміщених частин. 
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Пілон — 1) башнеподібна споруда у формі зрізаної піраміди, що має в 

плані витягнутий прямокутник; 2) стовпи великого пере тину, що 

підтримують склепіння або плоскі перекриття. 

Погрібок винний - приміщення у підвальному поверсі ресторану, 

готелю, де у бочках або скляному посуді зберігаються високоякісні вина, які 

пропонують відвідувачам на спробу й на продаж. 

Портал — архітектурно оформлений отвір, найчастіше вхід в будівлю. 

Портик — піддашок, який підтримує колонада; відкрита галерея, 

утворена з колон або стовпів перед входом у будинок. 

Рестайлінг - змінювання фірмового стилю ресторану і дизайну його 

різних елементів, включаючи логотип. 

Ресторан люкс - підприємство громадського харчування, яке пропонує 

сучасний інтер'єр, високий рівень комфортності та різноманітність наданих 

послуг. 

Ресторан першого класу - підприємство громадського харчування, для 

якого є характерними звичайність та оригінальність інтер'єру, гармонійність і 

комфортність. 

Ресторан-гриль - невеликий ресторан або секція ресторану, що 

спеціалізується на приготуванні м'ясних страв на металевій решітці-гриль. 

Ротонда — кругла в плані споруда, завершена у верхній частині 

куполом з розміщеними по периметру колонами. 

Руст — грубообтесаний камінь. 

Студія - однокімнатний номер в об'єкті розміщення, площею не менше 

ніж 25 м2, розрахований на проживання однієї/двох осіб, з плануванням, що 

дозволяє використовувати частину приміщення як вітальню/їдальню/кабінет. 

Сюїт - номер в об'єкті розміщення, площею не менше ніж 75 м2, який 

складається з трьох та більше житлових кімнат (вітальня/їдальня, кабінет та 

спальня) з нестандартним двоспальним ліжком (200x200 см) та додатковим 

гостьовим туалетом. 

Типи ліжок: 

- односпальне - ліжко для однієї особи; 

- двоспальне ліжко - ліжко для двох осіб з одним або двома матрацами; 

- двоярусне ліжко - два ліжка, розташовані одне над одним та з'єднані 

сходами, з відстанню до стелі від верхнього ліжка не менше ніж 75 см; 

- дитяче ліжко - ліжко для немовляти або маленької дитини, яке має 

високі бокові стінки. 

Тяга — виступ, що ділить стіну по горизонталі, обрамляє панно. 

Фахверк — дерев’яний брусчатий каркас малоповерхових будівель. 

Флотель - спеціально обладнане комфортабельне судно, яке 

використовують як плавучий готель, в якому забезпечують надання послуг 

активного відпочинку та розваг, може мати умови для проведення конгрес-

заходів. 
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Фреш-бар - заклад ресторанного господарства, який пропонує широкий 

вибір фруктових та овочевих свіжовичавлених соків, вітамінних коктейлів. Все 

готується у присутності клієнта. 

Фронтон — передня сторона, зазвичай трикутне завершення фасаду 

будівлі, портика, колонади, з боків обмежене двома схила- ми даху і карнизом 

при основі. Поле цієї частини називається внут- рішнім полем фронтону, або 

тимпаном. 

Хостел - різновид готелів з невеликим переліком послуг, готельний 

комплекс коридорного типу (гуртожиток), що пропонує мінімум комфорту для 

своїх клієнтів, орієнтований на обслуговування молоді, має умови для самостій-

ного готування їжі та санітарно-технічні зручності на поверсі або у блоці, а 

також на підприємствах громадського харчування. 

Шале - невеликий будинок з мінімальною кількістю зручностей, скромно 

обставлений, зі всім необхідним для приготування їжі обладнанням та 

холодильником; будь-який невеликий заміський будинок (у Франції і 

Швейцарії). 
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дисципліни “Дизайн об’єктів готельно-ресторанного бізнесу” для студентів 

галузі знань 24 «Сфера обслуговування» за спеціальністю 241 «Готельно-

ресторанна справа»/ О. М. Владимир, Г.С. Нагорняк, В.А. Паляниця.– 
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