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№ Вимога Категорія готелю
1
2

Завдання 2. Опрацювання термінології засобів розміщення відповідно до 
вимог Національного стандарту України.

Методичні рекомендації
Для виконання завдання необхідно дати визначення засобам розміщення, 

користуючись ДСТУ4268:2003 Послуги туристичні. Засоби розміщування. 
Загальні вимоги. Результати оформити в зошит.

Завдання 3. Розв’язання ситуацій.
Ситуація 1. Готель має окремий від службового вхід, автостоянку з 

охороною, цілодобовий підйом і спуск на ліфті, двері із внутрішнім 
запобіжником, загальна площа двомісного номера 14 м2. Освітлення: загальне, 
світильник біля кожного ліжка, настільна лампа; телефонний апарат в 
апартаментах у кожній кімнаті. Оснащеність меблями: односпальне ліжко - 
90x200 см, двоспальне -  160x200 см. Телефонний зв'язок: прямий телефон з 
міською, міжміською, міжнародною мережею (в 100 % номерів.). Санвузол -  у 
100 % номерів. У конференц-залі є можливість організувати дипломатичний 
прийом. Визначте категорію готелю.

Ситуація 2. Будинок готелю має освітлювальну вивіску й емблему, вхід для 
гостей з козирком для захисту від атмосферних опадів і повітряно-тепловою 
завісою. У готелі є пряма телефонний зв'язок в 100% номерів. Номери обладнані 
міні-барами й міні-сейфами, інформаційними матеріалами на іноземних мовах. 
Готель має у своєму розпорядженні спортивно-оздоровчий центр, обслуговування 
харчуванням у номері цілодобово.

Методичні рекомендації
Користуючись ДСТУ 4269:2003 „Послуги туристичні. Класифікація готелів”, 

визначте категорії готелів.

Тема 4. Типізація готельних номерів

Практичне заняття 2
Тема заняття: Х арактеристика основних типів готельних господарств

Мета: набути практичних навичок, щодо аналізу типів засобів розміщення за 
призначенням та аналізу типів номерів за рівнем комфорту; навчитись визначати 
кількість номерів, місць і мінімальну площу номеру відповідно до категорії 
готелю.



12

Документальне, наочне і технічне забезпечення заняття
1.Конспект лекцій.
2. Послуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни та визначення: ДСТУ 

4527:2006 -  [Чинний від 2006-10-01]. -  К.: Держспоживстандарт України, 2004. -  
10 с. -  (Національний стандарт України).

3. Послуги туристичні. Класифікація готелів. ДСТУ4269:2003. -  [Чинний від 
2004-23-12]. -  К.: Держспоживстандарт України, 2004. -  11 с. (Національний 
стандарт України).

Завдання 1. Аналіз типів готельних підприємств за призначенням.

Методичні рекомендації
Проаналізуйте типи готельних підприємств за призначенням, користуючись 

ДСТУ 4527:2006 Послуги туристичні. Засоби розміщування. Терміни та 
визначення. Дані занести в таблицю._____ ____________________________________

№ Тип готельного підприємства Характеристика

Завдання 2. Аналіз типів номерів за рівнем комфорту.

Методичні рекомендації
Проаналізуйте типи готельних номерів за рівнем комфорту, користуючись 

ДСТУ 4527:2006 Послуги туристичні. Засоби розмішування. Терміни та 
визначення. Дані занести в таблицю.

№ Тип готельного номера Характеристика

Завдання 3. Розв’язання ситуації.
Ситуація. Проектується будівництво 4-х «зіркового» готелю на 150 номерів, 

враховуючи мінімальні вимоги до категорійності готелю передбачити кількість 
номерів апартаментів, одномісних однокімнатних, одномісних двокімнатних, 
двомісних однокімнатних,двомісних двокімнатних та інші,а також їх мінімальну 
площу.

Методичні рекомендації
Користуючись ДСТУ 4527:2006 Послуги туристичні. Засоби розміщування. 

Терміни та визначення., ДСТУ4269:2003 Послуги туристичні. Класифікація 
готелів., визначте кількість номерів, місць і мінімальну площу. Результати 
розрахунків звести в таблицю:

№
№

Найменування
номера

Кількість
номерів

Кількість в 
них місць

Площа одного 
номеру, м2


