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Пояснювальна записка 
 
Конспект лекцій складено відповідно до програми ви-

біркової навчальної дисципліни «Естетичне оформлення готе-
лів», затвердженої 05.10.2016 для підготовки молодшого спе-
ціаліста у кооперативних коледжах. Конспект лекцій призна-
чений надати методичну допомогу студентам в оволодінні 
теоретичними знаннями з дисципліни для успішного застосу-
вання їх у майбутній діяльності. 

Метою викладання дисципліни є розширення світогляду і 
формування у студентів естетичного мислення як особистісної 
риси та важливої професійної якості майбутнього фахівця 
готельного бізнесу, з основами комплексної творчої діяльності 
дизайнера та організатора проектування об’єктів готельного 
господарства відповідно до їх соціально-культурної, утилітарної 
та естетичної функцій. 

Основні завдання дисципліни: 
• вивчити порядок створення та основні архітектурно-

планувальні ідеї, що закладають у проекти сучасних готелів 
різного призначення, дислокації та категорій; 

• визначити основи теоретичних і практичних знань  
у сфері дизайну, що базуються на принципах художнього кон-
струювання, меблювання, освітлення, колірного рішення, озе-
ленення; 

• з’ясувати способи і засоби досягнення художньої вираз-
ності у дизайнерському проектуванні; 

• пізнати особливості нових конструкційних та оздоб-
лювальних матеріалів та умови їх використання. 

Навчальний матеріал викладено послідовно за змістом 
тем програми навчальної дисципліни. До кожної лекції наведено 
план, літературу і контрольні запитання. 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

№ 
з/п 

Назва  
теми Усього Лекції 

1 Інтер’єр як художня композиція 6 2 

2 Інтер’єр готельного господарства 
(історичні етапи) 

6 2 

3 Формування предметно-просторового 
середовища готелю 

6 2 

4 Складові частини комфорту 
внутрішнього простору готелів 

8 2 

5 Естетична організація середовища 
готелю 

6 2 

6 Освітлення і колір в інтер’єрі 
готельного господарства 

6 2 

7 Меблі в інтер’єрі готельного 
господарства 

8 2 

8 Озеленення приміщень готельного 
господарства 

8 2 

Разом 54 16 
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Тема 1. Інтер’єр як художня композиція 
 

План 
1. Сутність поняття «інтер’єр» готелю. 
2. Поняття «екстер’єр» готелю. 
3. Особливості художнього інтер’єру. 
 
1. Сутність поняття «інтер’єр» готелю 
Інтер’єр готелів – це організація внутрішнього простору 

будівлі, що являє собою зорово обмежене, штучно створене 
середовище, яке забезпечує нормальні умови життєдіяльності 
людини. Це складне, багатопланове явище, здатне справляти 
величезний естетичний та психофізіологічний вплив на людину. 

Естетична організація середовища, або досягнення краси 
інтер’єру, включає безліч різноманітних завдань. Головні з них – 
це композиція простору, колірне вирішення та обробка повер-
хонь, господарська (дизайнерська) форма облаштування і меб-
лів, вирішення декоративних деталей, освітлення, озеленення 
тощо. 

 
2. Поняття «екстер’єр» готелю 
Екстер’єр (фр. extérieur, лат. exterior – зовнішній) – зов-

нішній вигляд, зовнішнє оформлення чогось або когось. Зовніш-
ній вигляд готельного будинку має істотне значення для турис-
тів під час вибору місця розміщення. Саме тому ландшафтному 
дизайну та архітектурному оздобленню будівлі потрібно приді-
ляти значну увагу. 

Існують вимоги, які визначають вигляд будівлі і які необ-
хідно виконати на етапі проектування. 

Природно-кліматичні вимоги: клімат впливає на форму 
будівлі й архітектурні елементи. У районах із теплим кліматом 
проектують будівлі з великою кількістю відкритих просторів: 
балкони, лоджії, галереї, майданчики для кафе, внутрішні заті-
нені дворики. У районах із суворим кліматом має бути більше 
закритих просторів. Будівлі або їх частини з’єднують закритими 
переходами. 
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Психофізіологічні вимоги: усі будинки необхідно проек-
тувати зважаючи на антропометричні та ергономічні дані 
людини. Від них залежать висота поверхів, розташування вікон, 
висота і ширина дверних отворів тощо. Національні традиції  
і прийоми будівництва часто визначають форму і колір будівель, 
наявність і характер конструктивних елементів та архітектурних 
деталей. 

Містобудівні вимоги: міста й інші населені пункти 
забудовують за планом розвитку району. Будинки готелів мають 
бути економічними і гарними, створювати єдиний архітектур-
ний ансамбль із будівлями, що вже існують. 

Зовнішній вигляд готельного будинку має істотне зна-
чення з погляду реклами. У рекламних буклетах розміщують 
фотографії готельних будівель, вестибюлів, номерів, прилеглої 
території, за якими клієнт вибирає готель. Тому дуже важливо, 
щоб екстер’єр готелю був представницьким, естетичним і добре 
запам’ятовувався. 

Архітектура готельних споруд залежить від призначення 
готелю. Будівля може бути однотонною або кольоровою. Архі-
тектор може зробити форму важкою чи легкою, спокійною або 
динамічною, домагаючись при цьому, щоб окремі її частини 
узгоджувалися між собою та з усією будівлею загалом. Таке 
узгодження зумовлює єдине враження гармонії. 

Одні будівлі мають симетричну композицію, інші – аси-
метричну. Організаційне значення належить ритму, тобто чітко-
му розподілу повторюваних у певному порядку елементів і де-
талей будівлі: виступів, колон, вікон, площин стін, скульптур. 

Чергування елементів у вертикальному напрямку нази-
вається вертикальним ритмом. Він створює враження легкості, 
спрямованості вгору. Чергування деталей у горизонтальному на-
прямку – горизонтальний ритм – додає будівлі присадкуватості, 
стійкості. 

Велика роль у виявленні форми будівель та їх деталей,  
у створенні виразного архітектурного образу належить освіт-
ленню. 
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Гра світла і тіні підкреслює композиційні особливості 
споруди, надає їй більш мальовничого вигляду. Широко вико-
ристовують в архітектурі колір. 

У країнах північних широт для фарбування окремих де-
талей фасадів застосовують більш яскраві кольори, позаяк там 
важко сподіватися на постійну гру світла і тіні. За допомогою 
кольору можна виділяти окремі елементи будівлі. Готель за 
кольором може створювати єдиний ансамбль із розташованими 
поруч будівлями або виокремлюватися з-поміж них. 

Характер архітектурного оздоблення головного входу 
залежить від виду готелю. Архітектурне рішення входу до го-
телю може мати різний масштаб – від монументального і пре-
тензійного до скромного, майже магазинного. Вхідну стіну за-
звичай роблять заскленою і відсунутою щодо зовнішньої стіни 
будівлі. Вхід найчастіше не дуже високий – кілька сходинок. 

Будинки готелів будують із використанням різних буді-
вельних матеріалів: залізобетону, скла, алюмінієвих оздоблю-
вальних конструкцій, каміння, цегли. Часто власне кладка може 
бути гарною, але зазвичай її облицьовують плиткою або мо-
заїчними панелями, штукатурять, а потім фарбують. Залежно від 
району будівництва вибирають матеріали, що забезпечують не-
обхідні теплофізичні властивості. 

Готель, особливо (і здебільшого) заміський – це не лише 
будинок, а й територія навколо – і часто навіть більшою мірою 
територія 

Доріжки і клумби не приносять явного прибутку, тому 
часто їх благоустрій фінансують за залишковим принципом. Ця 
особливість притаманна, в основному, вітчизняному готельному 
ринку, що є великою помилкою, позаяк гарна, доглянута терито-
рія може залучити й утримати клієнта, а негарна й занедбана – 
часто відлякує, попри те що інтер’єр будівлі та набір послуг, що 
надають у готелі, перебувають на високому рівні. 

Територію ландшафтних парків розбивають на симет-
рично розташовані ділянки геометричних форм, із переважан-
ням прямих і широких доріг. Дерева і чагарники висаджують  
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у ряд і підстригають; майданчики, водойми та квітники також 
вивірені й ніби намальовані за лінійкою. 

Різновидом парку є так звані французькі парки (позаяк 
найбільш поширені вони були у Франції у XVII столітті) – 
царство прямих ліній, довгих алей з акуратно підстриженими 
деревами, перекритих склепінням із зелені, з великою кількістю 
скульптур, невеликих альтанок (яскравий приклад такого стилю – 
Версаль). Наразі стало популярним створення ландшафту зі 
струмочками, невеликими водоспадами, затишними альтанками, 
піщаними доріжками, що створює відчуття таємничості та 
спокою. 

Дедалі частіше у проектах готельних будівель передба-
чають ділянки зелених насаджень. Вони оточують спортивні 
майданчики, стоянки автомашин, веранди, на яких влаштовують 
ресторани, кафе тощо. Раціонально спроектувати зелені наса-
дження достатньо важко, позаяк більша частина готельної ді-
лянки має тверде покриття, і створити один великий масив 
зелені майже неможливо. Посадки дерев частіше передбачають 
у вигляді ширм, що відокремлюють ділянки різного призна-
чення. Зелені насадження мають велике декоративне значення,  
а також справляють сприятливий вплив на самопочуття клієнтів. 

Доповненням до готельних внутрішніх приміщень за-
гального призначення є веранди. Улітку вони дають змогу роз-
ширити приміщення, призначені для відпочинку. Належно 
розплановані, вони є привабливим способом з’єднати при-
міщення готелю з його оточенням і зеленими насадженнями. 

Одна з найістотніших проблем сучасного готельного бу-
динку – розмістити його на ділянці так, щоб вивільнити перед 
готелем достатню площу для обладнання під’їзних шляхів  
і місць для стоянки автотранспорту.  

 
3. Особливості художнього інтер’єру 
Спираючись на досягнення будівельної науки, для внут-

рішнього оздоблення приміщень широко використовують як 
традиційні матеріали (камінь, дерево, скло, кераміку), так  
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і сучасні матеріали. Вибираючи той чи інший матеріал, необ-
хідно прагнути створити композицію. 

Композиція (від лат. compositio – складування, зв’язок) – 
це побудова художнього твору, яка надає єдності й цілісності, 
що зумовлені його змістом, характером і призначенням. 

Розрізняють три основні види композиції будівлі: фрон-
тальну, об’ємну, глибинно-просторову. Такий розподіл якоюсь 
мірою умовний, позаяк на практиці частіше трапляється поєд-
нання різних видів композиції. 

Характерною ознакою фронтальної композиції є розподіл 
в одній площині елементів форми у двох напрямках щодо 
глядача – вертикальному і горизонтальному. 

Об’ємна композиція являє собою форму, що має відносно 
замкнену поверхню і сприймається з усіх боків. Виразність  
і якісність форми залежать від висоти горизонту. Від сприйняття 
об’ємної форми за низького горизонту виникає враження її 
монументальності. Коли глядач наближується до предмета, 
відбувається перспективне скорочення його граней. Об’ємна 
композиція завжди взаємодіє з навколишнім середовищем. 

Глибинно-просторова композиція складається з матері-
альних елементів, поверхні та простору й інтервалів між ними. 

Одним із найважливіших засобів привести різноманітні 
елементи форми до єдності й упорядкувати їх розташування  
є ритм, що притаманний різноманітним явищам і формам при-
роди, трудовим процесам тощо. 

Ритм – це рівномірне чергування елементів, порядок по-
єднання ліній, об’ємів, площин. Ритм діє на почуття людини, яка 
сприймає його не лише зором, а й на слух. 

Ритм притаманний і статичним предметам. Зокрема,  
у спорудах готельного господарства – ритмічний розподіл вікон 
за горизонталлю і вертикаллю. 

Ритм можна помітити і в площинному зображенні (ор-
намент). 

Закономірне чергування об’ємів, граней, а також упоряд-
кована зміна характерних елементів, форми – все це слугує 
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специфічним засобом композиції як для окремих предметів  
і споруд, так і для готельних комплексів. Ритм може бути спо-
кійний і бентежний, відцентровий або доцентровий, спрямо-
ваний як горизонтально, так і вертикально. 

Бажаного враження від предмета можна досягти, пра-
вильно використовуючи всі можливості ритму, продумано чер-
гуючи елементи, об’єми, кольорові плями. 

Широко застосовують кольоровий ритм. 
Людина не спроможна зором сприймати виріб закін-

ченим, якщо його маса конструктивно не врівноважена. Тобто 
важливе місце у композиції посідає рівновага. 

Рівновага – це такий стан форми, за якого всі елементи 
збалансовані між собою. Вона залежить від розподілу мас ком-
позиції відносно її центра. Рівновага об’ємів або частин будь-
якого предмета породжує почуття спокою, впевненості і стій-
кості. 

Динаміка – це зорове сприймання руху, стрімкості, фор-
ми. Динамічна форма притаманна як нерухомим, так і рухомим 
об’єктам. Завдяки динамічності форму сприймають активною, 
помітною, виокремлюють її з-поміж оточення. 

Статика – це стан спокою, рівноваги форми, стійкість  
у всьому її ряду, в самій геометричній основі. Статичність по-
требує різних спокійних ліній, маси, чітких членувань за го-
ризонталлю і вертикаллю. 

Симетрія є одним із важливих засобів досягти єдності  
і художньої виразності форми. Симетрія – принцип організації, 
де елементи правильно розташовані відносно осі площини або 
центра. Розрізняють симетрію дзеркальну та осьову. 

Широко застосовують асиметрію – розташування еле-
ментів без будь-якої симетрії. Асиметрія – принцип організації 
площини із динамічною врівноваженістю елементів. 

Симетрія та асиметрія допомагають досягти художньої 
виразності статичних і динамічних композицій. 

Велике значення мають принципи гармонії в художньому 
оформленні інтер’єру. 
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Гармонія – зв’язок, відповідність, погодженість окремих 
боків предметів чи явищ, специфічна єдність у багатогранності. 

Гармонійна композиція полегшує сприйняття естетичної  
і змістової інформації. На принципах гармонії ґрунтується ком-
позиційна побудова шрифтового та ілюстрованого матеріалів. 

Математична гармонія – відповідність (пропорційність) 
елементів між собою і щодо цілого у вигляді визначених чис-
лових пропорцій. 

Суттєве значення має гармонія, втілена в естетичних 
законах, пов’язаних з естетичними переживаннями. Почуття 
безпосередньої насолоди під час сприйняття простору визначає 
якісний бік гармонії. 

Художня гармонія безпосередньо пов’язана з мисте-
цтвом, у якому вона виражається через органічний взаємо-
зв’язок усіх компонентів художнього витвору. 

Поширена асиметрична композиція. Вона дає можливість 
знаходити багато варіантів рішення. 

Важливе значення для будь-якої композиції мають такі 
художні засоби, як пропорція – зв’язок між розмірами і ритм – 
повторення елементів, зв’язок відстаней. 

 
Література: 2; 5; 6; 8; 9. 
 

Контрольні запитання 
1. Дати визначення понять «інтер’єр», «екстер’єр». 
2. Які основні вимоги визначають вигляд будівлі? На 

якому етапі їх виконують? 
3. Чому у внутрішньому оздобленні готельних примі-

щень важливо дотримати принципу композиції? 
4. Що таке гармонія? Яке її значення в інтер’єрі? 
5. Навести приклади взаємозв’язку між архітектурною 

формою будівлі готелю і природно-кліматичними умовами. 
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Тема 2. Інтер’єр готельного господарства  
(історичні етапи) 

 
План 

1. Історія розвитку інтер’єру. Внутрішнє оздоблення го-
телів у Середні віки. 

2. Засоби розміщення в епоху Ренесансу. 
3. Готелі в епоху бароко. 
4. Інтер’єр готелів в епоху неокласицизму, історизму, 

постмодернізму. 
 
1. Історія розвитку інтер’єру. Внутрішнє оздоблення 

готелів у Середні віки 
Історія має достатньо відомостей про римську цивіліза-

цію, яка виникла понад дві тисячі років тому. У Римі, засно-
ваному у VIII ст. до н. е., не збереглося зображувальних джерел, 
але за деталями розпису, мозаїки основ стін, окремими фра-
гментами споруд можна створити картину інтер’єру римських 
готелів. 

Це були одно-, двоповерхові споруди, в яких з огляду на 
небезпеку не було вікон на першому поверсі. 

Приміщення призначалися для приймання гостей, надан-
ня їм послуг харчування та відпочинку. 

Збережена підлога свідчить про те, що вона була на 
утрамбованій землі, на верхніх поверхах – глиняна. Використо-
вували також шиферну і дерев’яну підлогу. Знайдені в пансіонах 
і фрагменти кольорового скла, вбудовані у цементну підлогу 
поряд із плиткою вапняку. 

У більш багатих готелях збереглася мозаїка стін, скле-
пінь. У XVI ст. до н. е. особливої популярності набула мозаїка – 
картини, складені з дрібних частинок мармуру або каменю. Ця 
техніка була різноманітною: у вологу штукатурку втискали ка-
мінці або відшліфовану гальку, яку брали з берегів річок. Значно 
поширені були мозаїчні чорно-білі композиції з геометричним 
орнаментом. На них часто зображували сцени грецької міфології 
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або сільські пейзажі, декоративні натюрморти, тварин. Кімнати 
багатих пансіонів прикрашали статуями, розписаними яскра-
вими фарбами. Стіни оздоблювали станковими витворами (кар-
тинами) і фресками (розпис на вологій штукатурці). 

Двері всередині приміщень були рідкістю. Ними слугу-
вали вовняні або суконні тканини. 

У готельних приміщеннях меблів було небагато. Основ-
ний предмет – ліжко або кушетка із підвищенням для голови. 
Перини чи матраци набивали пухом або вовною. Єдиним по-
кривалом слугувала ковдра. Ліжка часто прикрашали дорого-
цінними металами. Звичайним явищем були мармурові або 
кам’яні столи. Їли лежачи на спеціальних ложах. 

Для сидіння використовували крісла з бильцями, але без 
спинки, і табуретки. Табуретки мали три ніжки і круглий 
дерев’яний верх або чотири ніжки і квадратний верх, часто 
виконаний із бронзи. Кафедра слугувала сидінням для старших 
людей. 

Речі зберігали у масивних сундуках і буфетах. Для 
освітлення користувалися олійними лампами і свічками. Обі-
грівали приміщення невеликими бронзовими жаровнями або 
закритими обігрівачами, які нагадують сучасні печі. 

Римський спосіб життя дістав значне поширення й суттє-
во вплинув на культуру готельного господарства наступних 
епох. 

Розкопки у Південному Ірані (V ст. до н. е.) археолога 
Леонардо Вуллі показали, що для прибуття купців будували 
ханни – скромні приміщення для розміщення й відпочинку.  
У кімнатах, призначених для приїжджих, стояли ліжка, столи, 
лавки. На нижніх поверхах – стійла. 

Розкопки караван-сараїв Стародавнього Єгипту і Греції 
показали, що в них існував внутрішній двір, де перебували 
тварини: верблюди, коні. Навколо внутрішнього двору розміщу-
валися номери. Вцілілі предмети свідчать про те, що вже тоді 
користувалися примітивними табуретками – клісмос, дощатими 
кріслами і столами. 
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У IV ст. до н. е. паломників притягувала Мекка – центр 
мусульманського світу. Паломники зупинялися в караван-сара-
ях. Їх особливістю був басейн для миття ніг, адже більшість 
людей подорожувала пішки.  

 
Вбрання готелів у Середні віки (стиль готики) 
Стиль – це сукупність рис та ознак архітектури певного 

часу й окремого народу, що проявилися в його функціональних, 
конструктивних і художніх особливостях. 

Основним джерелом, що свідчить про розвиток внутріш-
нього вбрання житлового приміщення і готелів Середньовіччя,  
є документ «RelatiodeZegationt i nopolitana» (Донесення про по-
сольство в Константинополь). 

Замки, побудовані в Константинополі – найбільшому міс-
ті в Середні віки, облицьовували мармуром. Вони були для 
мандрівників водночас місцем для розміщення і фортецею, яка 
могла витримати тривалу облогу. 

Характерним для світського інтер’єру IX ст. були про-
сторі зали, покриті світлими фарбами, де застосовували побілку. 
Такі зали були головними приміщеннями, в них мандрівники 
їли, спали, обговорювали справи. Для відпочинку були набиті 
соломою сінники, накриті вишитими покривалами, які слугу-
вали за постіль. Стіни зали прикрашали щитами, прапорами, 
зброєю, трофеями полювання, мечами тощо. 

Килими, що їх привозили зі Сходу, вважали багатством,  
тому вішали як шпалери на стіну, а не стелили на підлогу. 

Стіни також прикрашали килимами з тонкого шовку,  
а підлогу – килимами, сплетеними з тростини. Стіни розпису-
вали кольоровими фарбами – свинцевими глазурями, що також 
вважали багатством. Найпоширенішими кольорами були жовтий 
і чорний. Темами зображення були звірі, птахи, люди. 

Із предметів меблів у «готелях» використовували лавки, 
стільці. Знать сиділа на стільцях, а більшість гостей – на лавках. 
Лише для багатих людей столи накривали скатертиною. Посуд, 
яким користувалися, зберігали у буфетах, посудних шафах, які 
часто робили в ніші й закривали засувками. Для госпіцій, що 
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розміщували в замках монастирів та абатств, характерні високі 
стрілчасті склепіння, кесонна стеля, прикрашена складним орна-
ментом. Збереглися вузькі зали госпіцій із витягнутими вгору 
вікнами – це були кімнати для відпочинку мандрівників. Піз-
ніше з’явилися дерев’яні ліжка, прикрашені балдахінами, важкі 
готичні крісла, буфети. В епоху Середньовіччя балдахіни при-
крашали такими тканинами, як парча, тафта і дамаск (цю 
тканину виробляли в сирійському місті Дамаску), жовтого, 
червоного, синього кольорів, характерних для готики. 

Замки освітлювали підвісними лампами, свічками на 
підсвічниках, часто у вигляді фігурок тварин або рослин. 

Наприкінці XV ст. замки поступово втрачають своє зна-
чення. Згасли міжусобні війни, і люди забажали розкоші та зруч-
ностей. 

 
2. Засоби розміщення в епоху Ренесансу 
Джерела, що дають уяву про готелі цього періоду, не-

повні. Одним із таких джерел є картини, в яких художники 
зображують релігійні сюжети у побутовому середовищі. 

Істотно змінилася форма споруд готелів. Вони прагнули 
вгору, набували форму вежі. Замість маленьких віконець почали 
з’являтися великі засклені площини, які пропускали потоки 
світла, що було характерним для французьких готелів. 

Інакшими стали принципи зв’язку кімнат. З’явилися две-
рі, декоровані рослинними мотивами, листям жимолості і гри-
фонами; каміни, вікна. Більша частина приміщень мала гладкі 
побілені стіни, прикрашені фресками із туковим рельєфом. 
Декором повністю покривали нижні частини стін. Важливим 
елементом були турецькі килими, які прикрашали всі площини  
в кімнаті, крім стелі. 

Стелю обробляли багатою ліпниною, стрічковим орна-
ментом або стилізованими язиками вогню. 

HôteldesMonnais (XV–XVII ст.) – будівля епохи Ренесан-
су, вдосконалений зразок величного житлового стилю. Цей 
стиль характеризує контраст білих і слабко тонованих оштука-
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турених стін із рельєфними нанесеннями із сірого каменю, чітка 
скульптура тощо. 

Підлогу із теракотових плиток викладали різноманітними 
візерунками яскравих відтінків. 

Із меблевого обладунку набувають поширення стіл каса-
нанка або поєднання скрині з лавкою, ліжка на скринеподібному 
постаменті з балдахіном і занавісками, буфети, шафи. З’явилися 
крісла із сидінням і спинкою, обтягнуті шкірою або тканиною  
з бахромою (м’які меблі). 

 
3. Готелі в епоху бароко 
Архітектура і меблевий дизайн готелів Європи різно-

манітні, динамічно об’єднані. Вони непомітно переходять від 
ренесансного стилю до бароко, для якого характерні елементи 
народності і святковості (соціальної активності). Готель «Лам-
бер» у Парижі є зразком стилю бароко. Вперше у XVII ст. 
майстри почали виготовляти цілі ансамблі обстановки, які 
гармонійно вписувалися в інтер’єр. Підібрані за розмірами дзер-
кала і картини у дерев’яних рамках, стіни і стеля, позолочені 
панелі, канделябри (великі підсвічники з розгалуженнями для 
декількох свічок або ламп), крісла, кутові столи. Усі кімнати 
готелів прикрашали із надзвичайною пишністю. 

Стелю кімнат розписували у вигляді планет – Венери, 
Марса, Юпітера, Сатурна, а також прикрашали ліпниною у фан-
тастичних варіаціях. Дверні отвори обкладали мармуром. Знач-
ного розвитку дістали у Франції декоративні каміни, різьба по 
дереву, позолота, ліпнина. 

К XVII ст. ліпнину на стінах стали замінювати художніми 
творами, що їх виконували великі художники з різних країн. 
Характерною особливістю стилю бароко було спорудження га-
лерей, з яких відкривався вид на Сену. Поздовжня форма гале-
реї – типова для споруд паризьких готелів початку XVII ст. 

Художник Шарль Лебрен використовував різноманітні 
декорації. Кімнати обтягували пляшко-зеленкуватим або черво-
ним оксамитом, і вони слугували чудовим фоном для багатої 



18 
235 Естетичне оформлення готелів 

картинної колекції у розкішних золотих рамах. Картини розві-
шували так, що вони складали узор на стіні. Стелю обробляли 
масивною ліпниною, в якій переважали білі й золотаві тони  
в розписах на сюжети подвигів Геракла (художник Лебрен). 

 
Інтер’єр готелів у стилі рококо 

Характерною рисою стилю рококо, яка яскраво втілена  
в дизайні інтер’єру готелів (1700–1750), є аристократизм і склад-
ність. Рококо як стиль виник на італійському ґрунті. Чудове 
оздоблення їдальні готелю «Соловей» виконане у цьому стилі. 

Для споруд готелів характерні архітектурні лінії напів-
кола, овалу, асиметричний незвично випукло-ввігнутий малю-
нок; переважають виражені вертикалі – каміни, широкі дзеркала. 

У розписах на стінах і тканинах з’явилися дракони, екзо-
тичні птахи, фігури китайців, арабські узори, які відрізняються 
вишуканістю (гірлянди із птахами, маленькі дівчата, стріли), 
розкішні накладки із позолоченої бронзи, бронзові канделябри. 
Переважали пастельні кольори – рожевий, блакитний із жовтим 
акцентом, а також червоний. 

 
4. Інтер’єр готелів в епоху неокласицизму, історизму, 

постмодернізму 
Стиль рококо у дизайні готелів змінюється неокласици-

змом. Визначними архітекторами неокласицизму були Жак-Анж 
Габріель (1698–1782), Жан-Шарль Делафас (1734–1791), Генрі 
Холанд, Джеймс Уайет. Для готельних інтер’єрів епохи неокла-
сицизму характерні строгість, стриманий декор. 

Кімнати готелів прикрашали кесонними склепіннями (ка-
сети, квадратні або багатокутні заглиблення на стелі або внут-
рішній поверхні склепіння; відіграють конструктивну і декора-
тивну роль) , прямокутними прорізами вікон і дверей, часто без 
ліпнини. У декорі камінів з’явилися етруські та єгипетські дета-
лі. Стеля була плоскою, простою. Двері, дзеркала увінчували 
обмеженим набором декоративних елементів – вінками, гірлян-
дами, простою фільонкою (частина поля стіни, пілястри або 
дверей, обведена рамкою або заглиблена). 
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Характерною особливістю стилю меблів у готелях Євро-
пи була поява свободи, динамічності. У конструкціях споруд 
застосовували алюмінієві гвинтові деталі. Вікна, двері робили 
розсувними, обертальними. Переважними кольорами стали сріб-
ний металік, перламутровий, флуоресцентний. 

Значною подією для подальшого розвитку цього стилю 
стало відкриття лабораторії «Баухазі» в німецькому місті Вей-
марі. За всю історію архітектури вперше на головне місце 
вийшла організація внутрішнього простору готелів. Методи ди-
зайну висували революційні вимоги до стильового вирішення  
у меблюванні й організації готельного простору. Дизайн як вид 
художнього конструювання впроваджували у декількох напря-
мах: архітектурному, промисловому (дизайн техніки, меблів), 
дизайні інтер’єру, фітодизайні. Він відображав п’ять показників: 
функціональність, удосконаленість, зручність, красу, якість. 

Видатні європейські дизайнери готелів намагалися ство-
рювати неповторні інтер’єри холів, номерів готелів різних 
стилів. 

 
Інтер’єр готелів  

у стилі історизму і постмодернізму 
Поступово із концентрацією виробництва розпочинається 

бурхливий розвиток капіталізму. З’являються нові міста, про-
кладають нові шляхи сполучення, насамперед залізничні. 

Капіталізм зумовив різкий поворот в організації го-
тельного господарства. Класицизм змінюється історизмом 
(1840–1918 рр.), включаючи бароко, модерн, раціоналізм. У ди-
зайні стали надавати перевагу прямокутним, кулеподібним 
формам. З’являються сталеві залізобетонні конструкції з широ-
кими прямокутними вікнами, балконами, лоджіями і верандами. 

У Європі почали будувати готелі типу палацу. У стилях 
будівництва попередні стилі змішуються з новим – конструк-
тивістським. Цей стиль дістав значне поширення і вплинув на 
формування нового – постмодернізму (1918 р.). 

Наразі у Європі і в нашій країні найбільш поширеним  
і модним в інтер’єрі готелів є європейський стиль. Він чудово 
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пасує для оформлення сучасних холів, номерів готелів і роз-
рахований на клас готелів 2–4 зірки. Це найдешевший стиль,  
у якому використовують модні технології, елементи високої 
моди, останні наукові досягнення. Він ергономічний і функ-
ціональний. У європейському стилі широко застосовують метал, 
меблі оббивають шкірою. Кольорові гами конкретні: чорна, біла, 
сіра тощо. 

 
Література: 7–9; 12; 13. 
 

Контрольні запитання 
1. Які деталі інтер’єру були характерні для Середньо-

віччя? 
2. Яка епоха характеризувалася використанням в ін-

тер’єрі значної кількості елементів – ліпнини, оксамиту, канде-
лябрів, позолоти? 

3. У якій країні виник стиль рококо? Які характерні 
архітектурні форми цього стилю? 

4. Які п’ять показників характерні для неокласицизму? 
5. Охарактеризувати європейський стиль у готелях. 
 

Тема 3. Формування предметно-просторового 
середовища готелю 

 
План 

1. Організація прилеглої території готельних будинків. 
2. Основні блоки приміщень у готелях. 
 
1. Організація прилеглої території готельних будинків 
Однією з найзначніших проблем сучасної готельної спо-

руди є розміщення її на ділянці так, щоб до неї могли під’їздити 
транспортні засоби. вивільнити перед готельним комплексом 
достатню площу для влаштування підземних паркінгів і стоянок 
для автотранспорту. Сучасний турист зазвичай подорожує 
автобусом чи власним автотранспортом. Це зумовлює необхід-
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ність розташовувати вхід так, щоб між основною смугою руху, 
прилеглою до магістралі, і входом до готельного комплексу 
було достатньо місця для під’їзду одного-двох автобусів і 
кількох легкових автівок. . Найбільше клопоту додають 
автобуси, які довго розвантажуються, загороджують під’їзд і 
потребують зручного, захищеного від дощу доступу до будівлі  

Стоянки для автотранспорту. Після прибуття й виван-
таження багажу власник чи водій автомашини ставить її на 
тимчасову стоянку до виконання формальностей, розміщення  
у житловому номері й визначення програми свого подальшого 
перебування. Тому неподалік від входу, на ділянці між під’їздом 
та основною смугою руху прилеглої вуличної магістралі, має 
бути тимчасова стоянка для автомобілів. Вона може не охоро-
нятися, але її має бути видно від готельного входу. Розміри 
стоянки залежать від місткості готельного комплексу. Стоянка 
має розміщуватися поблизу входу до ресторану і мати зручний 
виїзд на вуличну магістраль. 

Вхід до готельного комплексу. Дуже важливою і склад-
ною проблемою є архітектурне оздоблення головного входу. 
Його характер залежить від виду готельного комплексу і кон-
тингенту гостей, для яких він призначений. Архітектурне пла-
нування входу може бути монументальним і претензійним або 
скромним і простим. Загальне правило – стриманість, без зайвої 
реклами або привернення уваги пішоходів. Вхідну стіну за-
звичай роблять суцільно заскленою і висунутою стосовно 
фасаду готельної споруди, щоб створити ефект запрошення 
потенційних клієнтів. Вхід, в основному, не дуже високий; 
перед входом потрібна ніша, яку у великих готельних ком-
плексах доповнюють козирком для захисту від негоди гостей, 
які виходять з авто чи автобусів. 

Поруч із входом для гостей часто обладнують другий 
вхід, через який приймають багаж. Близько до нього розта-
шовують вантажний ліфт. Теоретично таке вирішення доречне, 
проте на практиці його застосовують рідко через те, що зазвичай 
не відомо заздалегідь, до якого номера слід доправити багаж. 
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Під’їзні шляхи до допоміжних служб готельного ком-
плексу. У традиційному плані господарський вхід розміщували 
у дворі готельної будівлі, з вулицею він сполучався проїздом. 
Сьогодні готельні комплекси будують переважно як окремі спо-
руди, тому під’їзні шляхи до господарського входу є серйозною 
архітектурною проблемою, позаяк усі боки будівлі видно одна-
ково. Перед входом потрібна також велика площа для стоянки 
вантажних машин, що чекають вивантаження. 

Зелені насадження і спортивні споруди при готельних 
комплексах. Дедалі частіше у проектах готельних споруд пе-
редбачають ділянки зелених насаджень, які мають велике деко-
ративне значення, а також позитивно впливають на самопочуття 
клієнтів. Дерева оточують спортивні майданчики, стоянки авто, 
веранди, на яких облаштовують ресторани чи кафе. Раціонально 
спроектувати зелені насадження достатньо важко, адже значна 
частина ділянки готельного комплексу має тверде покриття  
і створити єдиний великий масив зелені майже неможливо. 
Дерева найчастіше висаджують у вигляді ширм, які відокрем-
люють чи затінюють ділянки різного призначення. Високі зелені 
насадження упродовж кількох місяців не виконують цієї ролі 
через відсутність листя. Хвойні дерева лише частково можна 
висаджувати на ділянках такого типу. 

Багато готельних комплексів прагнуть урізноманітнити 
перебування гостей, створюючи їм можливості займатися спор-
том. Безперечно, орієнтуються на ті види спорту, якими можна 
займатися індивідуально. Обладнують здебільшого тенісні кор-
ти, водні басейни, оточені зеленню. Проте такі заклади харак-
терні для представницьких готельних комплексів, позаяк витра-
ти на влаштування й експлуатацію таких споруд достатньо 
значні порівняно з кількістю гостей, що ними користуються. 

 
2. Основні блоки приміщень у готелях 
• Приміщення вестибюльної групи. 
• Особливості організації житлових приміщень. 
• Блок приміщень харчування. 
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• Адміністративні приміщення. 
• Приміщення господарського і складського призна-

чення. 
• Функціональна організація приміщень ділового і рекре-

аційного призначення. 
 

Приміщення ресторанного господарства  
та культурно-масового обслуговування 

До складу сучасних готельних комплексів, особливо ве-
ликої місткості і високого рівня комфорту, включають широкий 
набір різних закладів ресторанного господарства: ресторани, 
бенкетні зали, різноманітні кафе. 

Тенденція розглядати ресторанну групу приміщень у ку-
рортних і туристичних готелях як місце можливого проведення 
дозвілля зумовила появу у складі цієї групи нових типів рес-
торанів: ресторани національної кухні, гриль-ресторани, вар’єте, 
винні та пивні погреби, танц-бари, бари-дискотеки тощо. Такі 
заклади харчування отримали назву «розважального» і «ціка-
вого» харчування. Їх розвиток у туристичних і курортних готе-
лях наразі є доволі перспективним. 

Заклади ресторанного господарства у готельних ком-
плексах складаються з групи торговельних приміщень (зали для 
відвідувачів, роздавальні, магазини кулінарії), виробничих при-
міщень (заготівельний, гарячий і холодні цехи, посудомийні, 
сервізна тощо), адміністративних приміщень, побутових примі-
щень персоналу, складів. Увесь персонал, що обслуговує групу 
харчування, мусить мати окремий вхід до готелю зі своїм 
вестибюлем, роздягальнями, душовими, санвузлами. 

Зазвичай ресторани та кафе розраховують на обслуго-
вування не лише клієнтів готелів, а й сторонніх відвідувачів. 
Тому вони здебільшого мають окремий вхід, вестибюль, 
гардероб. Готель з’єднується з рестораном і кафе через вести-
бюль готельного комплексу і вітальні холи, розташовані на тому 
самому поверсі, що й основні торговельні зали закладів ресто-
ранного господарства. 
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Готельні комплекси невеликої місткості мають спільні  
з рестораном вхід, вестибюль, гардероб і санітарні вузли. Це дає 
змогу скоротити площі цих приміщень і частково – обслуго-
вуючий персонал, водночас не ізолює їх від сторонніх від-
відувачів ресторану. 

У деяких готельних комплексах торговельні зали ресто-
ранів підвищеної комфортності нерідко розташовують на верх-
ніх поверхах будівель. Видова панорама, яка відкривається з ві-
кон цих ресторанів, є додатковим засобом залучити відвідувачів. 
Але таке розміщення ускладнює конструктивно-планувальне 
рішення споруди, а також санітарно-технічне обладнання го-
тельного комплексу. Іноді виникає потреба встановити додат-
кові ліфти для відвідувачів ресторану і доставки продуктів. 

Особливий вид закладів ресторанного господарства у го-
тельних комплексах – ресторани і бари типу фронт-хаус, бек-
хаус «гриль», де їжу (м’ясо чи рибу) готують на очах у клієнтів. 
Для цього у торговельній залі передбачають спеціальні при-
строї – рашпери, які працюють на електроенергії, вугіллі чи газі. 
Такі зали мало залежать від кухні ресторану і зазвичай роз-
ташовують окремо від неї. Поруч із рашпером є підсобні при-
міщення для приготування інших страв, холодильники для 
зберігання м’яса і риби, шафи для посуду. Велику увагу тут 
приділяють вентиляції – влаштовують витяжки над рашпером  
і за периметром усього приміщення. 

Доволі часто заклади ресторанного господарства при 
готелях застосовують систему самообслуговування. Для тор-
говельних зал, які працюють за цією системою, характерне 
створення просторів, що вільно проглядаються. Якщо зала  
має кілька частин, їх об’єднують отворами або заскленими 
дверима. 

Зазвичай у залах ресторанів передбачають місце для 
оркестру, майданчик для танців, іноді невелику естраду і при-
міщення для артистів. Майданчик для танців часто акцентують 
іншим характером освітлення або більш концентрованим розмі-
щенням освітлювальних приладів, іншим рішенням стелі, підні-
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мають чи опускають підлогу майданчика щодо рівня підлоги 
зали та іншими засобами. 

При залах ресторанів, як правило, є бенкетні зали, які або 
розташовують окремо, або виокремлюють із загальної площі за 
допомогою розсувних перегородок, що дає змогу використову-
вати ці приміщення за різними варіантами. Іноді за допомогою 
перегородок бенкетні зали розділяють на дрібніші приміщення, 
які експлуатують разом чи окремо. 

 
Група приміщень адміністрації  

та підсобних і господарських приміщень 
Блок приміщень адміністрації розміщують здебільшого 

на першому чи другому поверсі будівлі готелю. Приміщення 
адміністрації мусять мати зручний зв’язок із блоками приймаль-
них і допоміжних приміщень, житловими, ресторанного госпо-
дарства. До групи приміщень адміністрації входять кабінети ди-
ректора та його заступників, головного інженера, управляючого; 
кімнати відділу кадрів, планового відділу, відділу постачання, 
бухгалтерії, архіву тощо. 

Усі адміністративні приміщення об’єднують у групи за 
функціональними ознаками: 

• приміщення дирекції (кабінет директора, його заступ-
ника, приймальня); 

• приміщення інженерно-технічного персоналу (кабінет 
головного інженера і конторські приміщення інженерно-техніч-
ного персоналу); 

• приміщення планово-економічного відділу (кабінет го-
ловного економіста і конторські приміщення); 

• приміщення бухгалтерії і каси (кабінет головного бух-
галтера, конторські приміщення бухгалтерії, каса, приймальне 
приміщення перед касою); 

• приміщення відділу кадрів (кабінети начальника відділу 
та інспекторів). 

Адміністративні приміщення можуть мати довільну пло-
щу. Зважаючи на постійний характер роботи тут мусять бути 
денне освітлення та вентиляція. Внутрішнє оформлення – прос-
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те, притаманне цій категорії приміщень і загальноприйняте  
в будівництві. 

До приміщень адміністрації належать побутові примі-
щення персоналу готельного комплексу – гардероби для домаш-
нього одягу і спецодягу, туалетні кімнати і душові. Побутові 
приміщення і службові проходи відокремлюють від приміщень 
для обслуговування мешканців готелю і забезпечують окремим 
зовнішнім входом. 

 
Приміщення господарського  
і складського призначення 

Приміщення господарського і складського призначення 
виконують функції матеріального забезпечення організації праці 
всіх приміщень і служб готельного підприємства, а також необ-
хідних ремонтних робіт. До них належать приміщення і під-
приємства побутового обслуговування, група приміщень матері-
ального забезпечення і ремонтних робіт, група приміщень інже-
нерного устаткування. 

Приміщення і підприємства побутового обслуговування, 
як правило, відокремлені від блока приміщень складського  
і господарського призначення, тому що тут обслуговують меш-
канців готелю. До них належать перукарні, майстерні дрібного 
ремонту і прасування одягу, дрібного ремонту взуття і шкір-
галантереї, приймальні пункти прання і хімчистки, пункт про-
кату предметів культурно-побутового і спортивного призначен-
ня, приймання замовлень на фотороботи. Набір і площі цих 
приміщень залежать від категорії, місткості готельного ком-
плексу і попиту на зазначені види послуг. 

До пунктів прокату предметів культурно-побутового при-
значення входять приміщення для: приймання, видачі і підго-
товки прокатного фонду; зберігання предметів культурно-побу-
тового призначення. 

Прийомні пункти хімчистки і прання білизни організову-
ють у приміщеннях, безпосередньо пов’язаних із ліфтом і гос-
подарським входом до готельного комплексу, щоб не перети-
нався рух мешканців і замовлених речей під час транспор-
тування. 
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Медпункти у готельних комплексах призначені для на-
дання першої допомоги клієнтам готелю і персоналу, тому 
мають бути доступні для хворих. У великих медпунктах перед-
бачені приміщення для лікувальних процедур. Хворих мешкан-
ців готелю, які потребують стаціонарного лікування, як правило, 
доправляють до місцевих медичних закладів. Якщо готельне 
підприємство розміщене у незаселеній або малонаселеній міс-
цевості (і поблизу немає медичних закладів), до його складу 
включають ізолятори на випадок травми, хвороби мешканця або 
працівника готелю, а такою забезпечують можливість евакуації 
хворих. Для цього один із службових ліфтів мусить мати га-
барити, у яких можна розмістити ноші разом із особою, яка 
супроводжує хворого. 

Найкращим місцем для медичного пункту й ізолятора  
є перший поверх, тоді евакуацію хворого легко забезпечити, 
минаючи потоки мешканців готелю. 

До групи приміщень матеріального забезпечення і ре-
монтних робіт готельного підприємства належать центральні 
приміщення для чистої і брудної білизни. Приміщення для чис-
тої білизни розміщують поруч із вантажно-пасажирським ліф-
том, кабіна якого відчиняється в бік блока приміщень для 
обслуговування на поверсі. Може бути оснащене шахтопідйом-
ником. Передбачається місце для ремонту і прасування білизни. 
Розміри білизняних кімнат визначаються будівельними нор-
мами. Площі комор для чистої білизни встановлюють із роз-
рахунку 4 кв. м на 30 номерів. Їх обладнують полицями (зав-
глибшки 50 см і заввишки 40 см). 

Приміщення для брудної білизни у великих готельних 
комплексах є на кожному поверсі. Їх обладнують полицями та 
оцинкованою скринею, що дає змогу проводити мокру дезінфек-
цію білизни; залишають місце для розбирання білизни. Комору 
розміщують поруч зі службовим ліфтом. Для спуску брудної 
білизни використовують білизнопроводи із приймальними кла-
панами у кімнатах брудної білизни. 
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Пральня є одним з основних відділень готельного ком-
плексу. Її розміщення потребує спеціальних умов. Пральню 
розташовують у місці, менш помітному для оточення зважаючи 
на шум і випаровування, і добре сполученому із господарською 
службою житлової частини. Її розміри залежать від кількості 
білизни, яку вона обробляє, площ окремих приміщень, розмірів 
та кількості пральних апаратів. 

У складських приміщеннях зберігають запаси меблів для 
номерного фонду і різних приміщень, килимові вироби, по-
стільні речі (подушки, покривала, ковдри, перини), малоцінний 
інвентар для оснащення номерів (щітки для одягу і взуття, 
попільнички, набори столового посуду і приладдя, вішала, вази 
для квітів), обладнання для санвузлів (дзеркала, гумові килимки, 
озонатори, гачки й утримувачі для одягу, рушників, туалетного 
паперу, мильниці, склянки тощо), інвентар і речі санітарно-гі-
гієнічного призначення (фени для сушіння волосся, банні хала-
ти, махрові простирадла, набори туалетного приладдя у фір-
мовій упаковці тощо), мийні та фарбувальні речовини, елек-
троприладдя й електролампи, запасні частини і сантехнічне 
устаткування (крани, санітарне приладдя) тощо. 

Велику увагу приділяють розміщенню й обладнанню 
технічних приміщень та установок. У будівлях великих багато-
поверхових готелів для облаштування машинних і різних сані-
тарно-технічних відділів призначають цілий технічний поверх. 
Тут розміщують бойлерні, приміщення для кондиціювання по-
вітря, вентиляційні камери, приміщення для лічильників, акуму-
ляторну, трансформаторні, а також ремонтні майстерні для енер-
гетичної, санітарно-технічної, слюсарної, столярної та інших 
груп. 

 
Література: 1; 5–7. 
 

Контрольні запитання 
1. Перелічити склад приміщень загального користування; 

особливості їх архітектурно-планувального рішення. 
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2. Які композиційні рішення торговельних зал застосову-
ють у готелі? Надати пропозиції щодо меблювання таких 
приміщень. 

3. Які приміщення в готелі належать до адміністратив-
них? Особливості їх планувальних рішень. 

4. Охарактеризувати вмеблювання кабінетів (контор-
ських приміщень, зал засідань тощо). 

5. Перелічити склад приміщень побутового обслугову-
вання в готелі, необхідну для них номенклатуру меблів (зокрема 
номенклатуру приміщень і меблювання у салонах краси). 

 
Тема 4. Складові частини комфорту  
внутрішнього простору готелів 

 
План 

1. Екологічний комфорт. 
2. Функціональний комфорт. 
3. Естетичний комфорт. 
 
1. Екологічний комфорт 
Специфіка готелів полягає у різноманітності їх функцій. 

Це водночас і житлові, і громадські будівлі, що зумовлює 
особливості формування інтер’єрів. 

Уже відзначали, що інтер’єр – це організація внутрішньо-
го простору будівлі, який є зорово обмеженим, штучно ство-
реним середовищем, що забезпечує нормальні умови життєді-
яльності людини. 

Інтер’єр – поняття складне і багатопланове. Він справляє 
величезний естетичний і психофізіологічний вплив на людину. 
Сприятливі умови життєдіяльності людини у готелі забезпечу-
ють завдяки створенню комфорту як у будівлі готелю, так і на 
території, прилеглій до неї. 

Загальний комфорт внутрішнього простору готелів – 
поняття інтегроване. Воно охоплює екологічний, функціональ-
ний та естетичний комфорт середовища будь-якого приміщення. 
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Екологічний комфорт створюють за допомогою опти-
мального для організму людини поєднання температури, воло-
гості та швидкості руху повітря, дії променевого тепла. 
Наприклад, у стані спокою або під час виконання легкої фізич-
ної роботи людина потребує взимку температури не вище за  
18–22 °С, влітку – 23–25 °С. Швидкість руху повітря взимку має 
бути 0,15 м/с, влітку – 0,2–0,4 м/с; відносна вологість повітря – 
40–60%. 

Важливим компонентом мікроклімату будь-якого примі-
щення є інсоляція (природне сонячне освітлення). Тривалість 
інсоляції для багатьох приміщень готелів за санітарними нор-
мами і правилами має бути не менше ніж три години на день. 

У приміщеннях готелів, де люди перебувають більшу 
частину доби, завжди має бути чисте і свіже повітря і нор-
мальний шумовий режим. 

Екологічний комфорт в інтер’єрах створюють завдяки 
системам інженерного забезпечення готелів (вентиляція, конди-
ціювання повітря, централізоване видалення пилу, опалювання 
тощо). 

 
2. Функціональний комфорт 
Функціональний комфорт – це зручність експлуатації 

будь-якого приміщення. Він забезпечує захист від оточення, без-
пеку і перебіг усіх функціональних процесів життєдіяльності 
людини: сон, харчування, відпочинок, особисту гігієну, розваги, 
ділові контакти тощо. Усі процеси життєдіяльності людини  
у приміщеннях розподіляють за допомогою функціонального 
зонування загального простору готелю з виокремленням функ-
ціональних блоків. Застосовують також мікрозонування – завдя-
ки раціональному набору обладнання і його оптимальному 
розміщенню в будь-якому інтер’єрі. 

Функціональний комфорт в основному забезпечують 
оптимальним набором меблів та устаткування. Меблі є одним  
з активних компонентів у формуванні інтер’єрів багатьох примі-
щень готелів. 
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3. Естетичний комфорт 
Естетичний комфорт визначає позитивний емоційний 

настрій людини. Його забезпечують за допомогою засобів  
і прийомів, завдяки яким досягають об’єднання всіх елементів 
інтер’єру в єдине для сприйняття ціле. Естетичний комфорт 
інтер’єру залежить, насамперед, від гармонійності наочно-про-
сторового оточення, від того, наскільки узгоджуються його 
елементи. 

 
Що таке комфорт внутрішнього простору готелю? 
– Функціональний: 
• захист від оточення; 
• безпека; 
• зберігання особистих речей; 
• ділові контакти; 
• відпочинок, сон; 
• розваги; 
• харчування; 
• особиста гігієна; 
• функціональне зонування; 
• раціональний набір обладнання. 

– Естетичний: 
• композиція простору; 
• колірне вирішення; 
• освітлення; 
• оброблення поверхонь; 
• декоративні деталі; 
• озеленення; 
• світлозвуковий ефект; 
• розміщення меблів. 

– Екологічний: 
• температура; 
• освітленість; 
• інсоляція; 
• вологість повітря; 
• вентиляція; 
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• шумовий режим; 
• вібрація. 

 
Література: 7–10. 
 

Контрольні запитання 
1. Що таке інсоляція? 
2. Якими є комфортні показники температури, вологості 

та руху повітря у номерах готелю? 
3. Чим визначається функціональний комфорт у примі-

щенні, його складові? 
4. Назвати складові естетичного комфорту. Коротко оха-

рактеризувати значення кожного з них. 
 

Тема 5. Естетична організація середовища готелю 
 

План 
1. Сутність естетичної організації середовища готелю. 
2. Характеристика й особливості етностилів Сходу, 

Півдня та Заходу. 
 
1. Сутність естетичної організації середовища го-

телю 
Естетична організація середовища, або досягнення краси 

інтер’єру, охоплює багато різнопланових завдань. Головні з них – 
композиція простору, колірне вирішення й оброблення повер-
хонь; господарська (дизайнерська) форма обладнання і меблів; 
рішення декоративних деталей, освітлення, озеленення тощо. 

У готелях (особливо чотири- та п’ятизіркових) велику 
увагу приділяють досягненню естетичного комфорту. Його 
створюють завдяки художньо-просторовій організації життєді-
яльності людини за допомогою цілої низки засобів. 

Першочерговим завданням є проектування композиції 
простору. Це означає таку побудову інтер’єру приміщення, за 
якої окремі елементи сприймаються у певній системі (стильовій 
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єдності). Сьогодні найбільш поширені три стилі художньо-про-
сторової організації інтер’єрів готелів – ретро, сучасний і змі-
шаний. 

Інтер’єр у стилі ретро створюють стереотипними елемен-
тами минулих століть (ампір, бароко, рококо тощо). Сучасний 
інтер’єр в організації простору відрізняється чіткістю, просто-
тою, логічністю й лаконічністю форм, їх функціональною ви-
правданістю. Інтер’єр змішаного стилю містить елементи двох 
попередніх прийомів композиції простору. 

Окрім найпоширеніших стилів, інтер’єр можна створю-
вати зважаючи на національні традиції різних народів. Історія 
впливу культур дуже давня, але ніколи він не був настільки 
масовим і легкодоступним, аніж зараз. Виник навіть термін для 
цього – етностиль. 

Етностиль – це сукупність кольорів, предметів декору, 
меблів і матеріалів, характерних для оздоблення будинків тієї чи 
іншої країни або регіону. 

 
2. Характеристика й особливості етностилів Сходу, 

Півдня та Заходу 
Етностиль Сходу. Найпоширенішим наразі є японський 

етностиль, що гармонійно поєднує кольори й лаконічні форми. 
Це мінімалістсько-декоративний стиль, у якому ніщо не пере-
вантажує увагу. Простір сконструйований спокійно і виразно. 
Внутрішнє оздоблення приміщень включає мінімум меблів та 
інших атрибутів. 

Японський стиль асоціюється із природними кольорами, 
переважно світлих відтінків (світло-коричневих, кремових, 
молочних і білих). Стримані світлі кольори характерні й для 
японських меблів. Поверхня меблів і стін – гладка, не фактурна, 
тканини також кремові та білі, переважно натуральні (бавовна  
і шовк). Місця для відпочинку зазвичай розміщують у центрі 
кімнати. 

Широко застосовують розсувні стінки і бамбукові меблі. 
Ієрогліфи – найпопулярніший атрибут оздоблення приміщення, 
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постільної білизни, портьєр, ковдр тощо. Є й відповідний посуд 
для чайних церемоній, особливі таці для рибних страв. Шухля-
ди, скульптури прикрашені елементами у японському стилі.  
У такий інтер’єр чудово вписуються скромні невисокі меблі, 
диванчики і столи різної висоти. 

Китайський етностиль в епоху рококо фактично завоював 
Європу, але наразі не такий популярний, хоча його елементи 
часто трапляються у вигляді китайських ваз, розписів на стінах, 
різних статуеток. Ці елементи можна органічно вплітати в 
оздоблення будинку або зібрати в окремій кімнаті. 

Індійський етностиль менш поширений, але надзвичайно 
екзотичний. Тут перевагу надають бузковому, малиновому і 
помаранчевому кольорам. Меблі використовують низькі, випи-
ляні з дуже міцної деревини вручну. Деталі оздоблення легко 
трансформуються: стільці та столи, ширми і двері часто 
«міняються ролями». 

 
Етностиль Півдня. Африканський стиль найбільш екзо-

тичний з усіх етностилів. Меблі використовують дерев’яні, при-
крашені різьбленням, ковані із заліза або плетені з ротанга. Під-
логу застеляють шерстяними килимами із традиційним африкан-
ським малюнком. Самобутнє мистецтво передають виготовлені 
вручну традиційні вироби художніх ремесел; дерев’яні таці для 
фруктів, екзотичні скульптури, маски, стилізовані ліхтарики. 
Можлива оббивка меблів чи розпис в африканському стилі. 

 
Етностиль Заходу. Французький інтер’єр вирізняється 

вишуканістю. У ньому важливі не стільки використані кольори  
і матеріали, скільки їх поєднання з обстановкою будинку, 
гармонія старовинних предметів із сучасними. Характерними 
елементами декору є картини у гарних оправах, дзеркала в по-
золочених рамах, килими й гобелени, оздоблені тканинами сті-
ни, драпіровані штори. 

Англійський стиль – це обстановка затишних котеджів, 
яку доповнювали предметами впродовж багатьох поколінь, 
створивши органічний сплав старого і нового. Йому притаманні 
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масивні меблі, оздоблені шкірою, дерев’яні панелі, каміни, стелі 
з натурального дуба. Щоб якнайповніше використати денне 
світло, що проникає крізь неширокі вікна, стіни зазвичай фар-
бують у сліпучо-жовті, яскраво-червоні або м’які кремові ко-
льори. Дерев’яні підлоги застеляють товстими вовняними кили-
мами. Житло прикрашають порцелянові вази, лампи з абажу-
рами, фаянсовий посуд. На шторах і меблевій оббивці – троянди 
і традиційна «клітинка». 

Середземноморський стиль – яскравий, як природа цього 
краю: багато сонця, моря, рослинності. Від них запозичені  
й кольори: синювато-зеленкуватий, золотаво-помаранчевий, ко-
ричневий. Буяння кольорів простежується на яскраво пофарбо-
ваних стінах, підлогах із візерунками, що викладені з марму-
рових або кольорових керамічних плиток. Стіни дещо шорсткі 
та і нерівні. Великі вікна пропускають багато сонця. 

Натуральність, простота і природність – це Скандинавія. 
Це стиль без вигадок. Підлоги зі світлої деревини, світлі стіни, 
прості дерев’яні меблі. Якщо до підлоги та меблів застосовують 
кольори, вони також світлих натуральних тонів: сіруваті, світло-
коричневі, блакитні, зеленкуваті. Декорування майже немає. 
Тканини використовують лляні та бавовняні, у їхніх візерунках 
найчастіше бачимо клітку або смужку світлих відтінків: синій із 
білим, зелений зі світло-коричневим. 

Німецький стиль формували раціональні та прагматичні 
люди. Меблі й інші предмети обстановки не вирізняються 
декоративною вишуканістю та особливостями, але зроблені 
практично і надійно. Німці люблять квіти, їх часто застосовують 
у декорі та у живому вигляді на підвіконнях. 

Етностиль формується впродовж тисячоліть, тому вико-
ристовувати його слід обережно. Головне, уникнути бездушного 
копіювання. Найцінніше, що можна запозичити в етностилі, – це 
дрібниці та нюанси. Стиль не зникає безслідно, він переходить  
в іншу, нову, сукупність стійких форм. Стилів у чистому вигляді 
практично не існує. Окремі їх елементи трапляються скрізь в усі 
часи незалежно від моди. 
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Література: 8–10; 12; 13. 
 

Контрольні запитання 
1. Застосування яких стилів передбачає ретро-інтер’єр 

готелю? 
2. Які основні характеристики сучасного стилю в ін-

тер’єрі? 
3. Що таке етностиль? 
4. Перелічити основні етностилі, що їх застосовують  

в інтер’єрі. 
5. Представниками якого етностилю є японський, ки-

тайський та індійський стилі? 
6. Які деталі інтер’єру використовують у середземно-

морському стилі? 
7. Який стиль інтер’єру найбільш вишуканий? Які деталі 

притаманні цьому стилю? 
 

Тема 6. Освітлення і колір  
в інтер’єрі готельного господарства 

 
План 

1. Колір у дизайні готельного господарства. 
2. Освітлення в дизайні готельного господарства. 
3. Взаємодія кольору і світла. 
 
1. Колір у дизайні готельного господарства 
Одним із найважливіших елементів інтер’єру є колірне 

вирішення приміщень – забарвлення стін, підлоги, оздоблення  
їх різними матеріалами (пластиком, керамікою, гіпсокартоном 
тощо). Для його створення важливі принципи контрасту і ню-
ансу. 

Колірне вирішення визначає багато чинників, серед яких 
основними є природні умови, орієнтація, архітектура споруди і 
приміщення, призначення приміщень тощо. Звичайно, немож-
ливо брати до уваги вплив усіх цих чинників на колірне 
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вирішення інтер’єру, проте деякі особливості готельних ком-
плексів дають змогу визначити основні вимоги щодо цього. Так, 
номери мають невеликі розміри і насичені меблями й устат-
куванням. У плані номери можуть бути квадратними чи по-
довженими, тому для них необхідно обирати таку колірну гаму, 
за якої вони справлятимуть враження вільних і не стиснених. 

Особливість приміщень вестибюльної групи – єдність 
внутрішнього простору. Тут колір може слугувати як засіб 
композиційного об’єднання простору всієї групи приміщень. 
Водночас цей єдиний простір потрібно за допомогою кольору 
розчленувати на окремі функціональні відособлені зони і при-
міщення. Кожній групі приміщень доцільно дати чітку колірну 
характеристику, яка відповідає їх призначенню. 

Важливу роль відіграє колір і як засіб орієнтування 
мешканців готелю. Для цього різні приміщення і навіть поверхи 
варто фарбувати у різні кольори. Абсолютно схожі один на 
одного майданчики поверхів легше запам’ятати. Використову-
вати колір як засіб орієнтування особливо потрібно у великих 
готельних комплексах. Кольором можна виділити місце черго-
вого адміністратора, ліфти і сходи. Різну колірну характеристи-
ку можуть мати коридори і холи різних поверхів тощо. 

Колірне планування інтер’єру готельних комплексів до-
цільно обирати з огляду на гігієнічні вимоги. Пофарбовані  
у світлі тони приміщення легко утримувати в чистоті, а го-
ризонтальні поверхні меблів мають бути темними, завдяки чому 
на них легко помічають пил. Не бажано, щоб оббивка меблів  
і декоративні тканини були сірих чи бурих кольорів, адже вони 
створюють враження недостатньої свіжості. 

Вибираючи кольори і тони для фарбування стін та об-
ладнання, зважають на їх естетичні та психологічні особливості. 
Людина розрізняє близько 150 кольорових тонів, які по-різному 
впливають на психіку людини, викликають певні емоції. Напри-
клад, вишукані кольорові поєднання яскравих тонів на перший 
погляд видаються привабливими. Але коли людина перебуває  
у приміщенні впродовж тривалого часу, їх сприймання втомлює. 
Тому більш сприятливими є спокійні однотонні кольори. 
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На основі даних досліджень кольорів можна оцінити 
колірне планування інтер’єру за такими характеристиками: 

• збуджує, заспокоює або пригнічує; 
• сприймається як холодне чи тепле, світле або темне; 
• створює враження обмеженого або вільного, єдиного 

або розчленованого об’єму; 
• створює враження важкості або легкості декоративних 

деталей архітектури. 
Колірне вирішення інтер’єру готельного комплексу оці-

нюють за критеріями різних властивостей кольорів і характеру 
їх впливу на людину. Відомо, що теплі кольори хвилюють, 
холодні заспокоюють, світлі кольори – веселіші, темні – більш 
сумні. За ступенем збудження людей кольори розташовуються  
у тому самому порядку, як у кольоровому спектрі. Стан людини 
від спокою за фіолетового кольору переходить до збудження за 
червоного. Зелений, що перебуває в середині спектра, – це колір 
фізичної рівноваги. 

Вибираючи колір для оздоблення кімнати, потрібно зва-
жати на різні чинники: куди спрямовані вікна (якщо на північ – 
краще надати перевагу теплим тонам, якщо на південь – холод-
ним); якість освітлення; як світло відбиває колір. І, зрештою, яка 
це кімната – спальня, ванна, вітальня, кабінет, передпокій тощо. 
Насичені, яскраві кольори прийнятні для вітальні; білий, блакит-
ний (асоціюються із чистою водою) можна застосувати для ван-
ної кімнати. Не варто забувати і про розміри кімнат: яскраві 
стіни візуально зменшують простір, темні – збільшують. Так, 
червоний, помаранчевий та жовтий допоможуть зробити вели-
чезне приміщення з малою кількістю меблів меншим і затиш-
нішим. Чорний і білий, синій та фіолетовий зорово збільшують 
розміри кімнати. 

Добираючи колір стін, потрібно пам’ятати, що меблі, 
декоративні тканини, штори, гардини мають гармоніювати зі 
стінами. Якщо оббивка меблів, гардини та покривало на ліжку –  
з візерунками, стіни краще зробити гладкими. До поєднання 
кольорів потрібно ставитися вдумливо, не покладаючись на 
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випадок. Наприклад, краще не поєднувати червоний із зеленим, 
позаяк таке поєднання важко сприймається, особливо в одна-
кових пропорціях. Яскраво-жовтий може слугувати гарним тлом 
для інших кольорів. Зелений погано поєднується з усіма іншими 
кольорами, за винятком різних відтінків того ж таки зеленого. 

Стелі можна «підняти», якщо зафарбувати їх у білий 
колір, бажано із блакитним відтінком. Можна також фарбувати 
стіни чи клеїти на них шпалери до стелі без фільонки, якщо  
в малюнку шпалер переважають вертикальні смуги теплих 
відтінків. У передпокоях, коридорах і холах доречні контрастні 
кольори для оздоблення стін. 

Насичені теплі й темні відтінки або шпалери з великим 
малюнком візуально зменшують габарити великих кімнат. Якщо 
кімната довга і вузька, поздовжні стіни краще зафарбувати 
білими чи світлими, а торцеві – темнішими тонами, тоді примі-
щення здаватиметься коротшим і нижчим. Гарного ефекту мож-
на досягти, якщо пофарбувати одну зі стін в інший колір. 

Маленьку кімнату можна розширити, застосовуючи світ-
лі, проте холодні кольори. Світло-салатовий, сріблясто-сірий  
і світло-блакитний зорово збільшують габарити приміщення.  
У маленьких кімнатах не варто ставити темні меблі, вішати 
штори і стелити килими темних відтінків. 

Двері краще фарбувати у світлі тони: білий, світло-сірий  
і колір слонової кістки. Світла підлога створює більший зати-
шок, аніж темна. 

 
2. Освітлення в дизайні готельного господарства 
Важливим елементом інтер’єру є світло. Освітлення бу-

ває: загальним – обов’язкове для всіх приміщень (рівномірне); 
місцевим – додаткове освітлення певної зони інтер’єру (спаль-
них місць у номерах, столиків у ресторані тощо); локалізова-
ним – у приміщеннях великої площі, спрямоване до робочих 
місць. За всіх видів освітлення велику роль відіграють колірне 
вирішення й оздоблення стелі, підлоги і стін. 
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Управління освітленням місць загального користування 
(коридорів, сходів, холів, віталень тощо) є централізованим. 

Для освітлення номерів застосовують дві системи – ком-
біновану і локальну. За комбінованої системи використовують 
окремі світильники загального і місцевого світла. Це переван-
тажує приміщення освітлювальними приладами і призводить до 
додаткових витрат. 

За локальної системи освітлення номерів функції за-
гального світла виконують світильники місцевого освітлення. 
Відомі два види локалізованої системи освітлення. Перший ха-
рактеризується тим, що для загального освітлення застосовують 
світильники, які поєднують функції загального і місцевого 
освітлення різних зон, «зональне освітлення». За зонального 
освітлення, раціонального зі світлотехнічного погляду, при-
міщення також перевантажене освітлювальними приладами. 
Воно доцільне лише у великих номерах із житловою площею 
25–26 м2. 

За другого виду локальної системи функції загального 
освітлення виконує світильник, який поєднує загальне освітлен-
ня й освітлення певної зони. Так уникають перевантаження 
освітлювальними приладами. 

У сучасному будівництві готелів застосовують місцеве 
освітлення, за якого дві-три зони освітлює один світильник. 
Часто встановлюють освітлювальні прилади з пересувним при-
строєм світлооптичної частини. 

Заслуговують на увагу настінні лінійні світильники, які 
освітлюють одночасно кілька груп меблів. Одним із прогре-
сивних способів є вбудоване освітлення; воно відповідає сучас-
ним методам будівництва. Крім того, вбудовані освітлювальні 
прилади економічні, зручні в користуванні, допомагають вирі-
шувати художні завдання інтер’єру. 

У номерах доцільно одночасно застосовувати освітлю-
вальні прилади кількох груп: декоративні, нейтральної форми  
і вбудовані пристрої розсіяного та відбитого світла. Освіт-
лювальні прилади, що поєднують функції загального і місцевого 
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освітлення, доцільно використовувати як елемент головної ком-
позиційної ланки інтер’єру. 

З огляду на функціональне призначення ванної кімнати її 
потрібно освітлювати найкраще у готельному номері, позаяк тут 
голяться, зачісуються, роблять макіяж. Для невеликої ванної до-
статньо трьох-чотирьох точкових світильників (на стелі), один 
можна розмістити над настінним дзеркалом. 

Приклади освітлення номерів свідчать про те, що  
у створенні інтер’єру важливе не освітлення як таке, а його 
взаємодія з іншими елементами інтер’єру. 

 
3. Взаємодія кольору і світла 
У проектуванні інтер’єру велике значення має взаємодія 

кольорів з освітленням. 
У разі штучного освітлення кольори сприймаються 

інакше, ніж за природного, позаяк різні джерела мають різну – 
науковою мовою – «колірну температуру». 

Слабка природна освітленість приміщення потребує теп-
ліших тонів. Якщо вікна кімнати спрямовані на північ, доречно 
добрати для неї теплі кольори або білий, який можна пожвавити 
яскравими плямами. Південний бік наче просить прохолодної 
свіжості колірної гами, позаяк надлишок сонця на робочому 
місці так само поганий, як і його нестача. 

Якщо неправильно розташувати джерела освітлення, ніж-
ні пастельні кольори матимуть бляклий вигляд, а пастельно-
зелений асоціюватиметься із лікарнею. Головний фактор, що 
може зруйнувати ретельно розроблений план, – неправильно 
розміщене верхнє світло. Через те, що освітлювальні прилади 
відкидають світло вниз у центр кімнати, приміщення видається 
бляклим, а світло – різким і неприємним. Щоб цього уникнути, 
можна спробувати: 

– замінити лампочку. Звичайні вольфрамові лампочки ма-
ють жовтувате світло. Поставте вольфрамово-галогенні лампи, 
які відкидають більш блакитнувате світло, схоже на денне; 
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– встановити джерела освітлення на різних рівнях: на-
стільні лампи, бра і світильники на підлозі – у вітальні, спальні, 
натомість у кухні та коридорі оптимальне освітлення створять 
галогені лампи на стелі; 

– поставити лампу на реостат, щоб можна було регу-
лювати силу світла за бажанням; 

– лампи з абажурами різної текстури. Простий спосіб 
додати інтер’єру відчуття м’якості – взяти абажур із паперу, 
матерії з легким рельєфом або малюнком, що розсіює світло. 

Можна спробувати застосувати лампу меншої потуж-
ності. Інколи, щоб пом’якшити освітлення, достатньо поміняти 
лампочку в 60 ват на 40-ватову. 

 
Література: 7; 8; 10; 14. 
 

Контрольні запитання 
1. Який принцип монохроматичної композиції? Що таке 

поліхромна композиція? 
2. Які чинники впливають на вибір кольору в інтер’єрі 

готелю? Чим зумовлюється вибір кольору стін, стелі? 
3. Як психологічно впливає колір на комфорт перебу-

вання у приміщенні? 
4. Які основні площини в інтер’єрі приміщення є носі-

ями кольору? 
5. Які основні характеристики кольорів? Методи і закон 

змішування та гармонійного сполучення кольорів. 
6. За якими ознаками будують схему колористичної 

композиції споруди готелю, його інтер’єру та екстер’єру? 
7. Як впливає на художню композицію інтер’єру штучне 

освітлення? 
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Тема 7. Меблі в інтер’єрі  
готельного господарства 

 
План 

1. Історія дизайну меблів. 
2. Меблювання номерів та приміщень громадського при-

значення у готелі. 
 

1. Історія дизайну меблів 
В епоху Відродження в інтер’єрі житла головне місце 

займало ліжко. В аристократичних колах був поширений звичай 
приймати гостей, лежачи в ліжку, тому вимоги до нього вису-
вали дуже високі. Ліжко проектували як архітектурну споруду, 
оформлювали колонами, балдахіном, а головний щит (спинку) – 
гарно оздобленим різьбленням. 

Доволі поширеними в цей період були столи, опорні 
частини яких виконували у вигляді колон, балясин і аркад.  
У Голландії та Фламандрії ренесансні меблі другої половини  
XVI ст. розвиваються, здебільшого, під впливом зразкових про-
ектів архітектора Вредемана де Вріса, який у своїх поміркованих 
формах орієнтувався на італійську школу. Проте голландські  
та фламандські меблі набагато простіші та вигідніші. Найпо-
пулярнішими елементами оздоблення цих меблів були профі-
льовані карнизи, членовані фільонки, мотиви арок, балясини, 
ажурне різьблення, медальйони, канелюровані пілястри. 

Канелюри (фр. Kannelures) в архітектурі – вертикальні 
жолобки на колоні або пілястри. Пілястра, пілястр (італ. Ріlastro 
від лат. Pila – стовп) – плоский вертикальний виступ прямо-
кутного перетину на поверхні стіни або стовпа. Пілястр має ті 
самі стіни (стовбур, накопичувач, база) і пропорції, що й колона, 
слугує для розчленування стіни. 

Доволі поширеною була техніка дерев’яної мозаїки. Ком-
позиції у вигляді шахового та інших екзотичних порід, що 
привозили з-за кордону. Пізніше з’являються багаті за 
рисунками інтарсія і маркетрі, а за ними й нові мотиви 
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оздоблення: квіти у вазі, птахи, метелики тощо. Широко за-
стосовували стільці з оббитими шкірою сидіннями, ліжка  
з балдахінами, масивні столи з товстими кришками і точеними 
ніжками, що їх скріплювали внизу, великі шафи з багатьма 
дверцятами, рамкової фільончастої конструкції з пілястрами. 

Трапляються й інші меблеві предмети з минулого, такі, як 
поставець, буфет, оформлені внизу двома дверцятами і шухля-
дами, а вгорі – колонками, нішею, карнизами (прототип май-
бутніх англійських буфетів). Стільці та крісла часто мають виті 
точені ніжки. Загалом форма меблів для сидіння проста і зручна. 
Сидіння і спинки, в основному, обтягнуті шкірою, яку приби-
вали цвяхами з великими головками. 

Основні елементи стилів бароко і ренесансу беруть поча-
ток з античності, а основною відмінністю бароко є підвищена 
динамічність форм і неспокійний ритм ліній. В епоху бароко 
облицювання і мозаїчний декор увійшли в широку практику 
меблярів. Архітектурні форми у меблях застосовують без особ-
ливої строгості та послідовності. В окремих випадках – у гол-
ландських та північно-німецьких меблях – зберігається архітек-
турний принцип членування об’ємів корпусних меблів, але  
з типовими формами і пропорціями бароко. Замість дуба меблі 
часто виготовляли з горіха, який краще піддається різьбленню  
і поліруванню. 

Завдяки появі різноманітних прийомів облицювання, ви-
користанню різних порід деревини й інших матеріалів стали 
ширше застосовувати інтарсію. Популярність дістали накладні 
елементи, покриті позолоченою бронзою. 

У каркасних меблях (стільці, крісла, дивани тощо) теж 
поступово переходили від прямолінійних обрисів до вигнутих 
ліній. Меблі стають більш легкими й по-домашньому затиш-
ними. Новинкою стилю стала гнута ніжка, яка на ціле століття 
увійде у практику європейських меблярів. 

Поняття «гарнітури» і «комплекти», що з’явилися в епо-
ху бароко, збереглися до наших днів. Це гармонійно поєд-
нані предмети, призначені для однієї кімнати (спальний 
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гарнітур, столовий, кабінетний тощо), що й наразі є основою 
інтер’єру. 

Надзвичайно розкішно оздоблювали спальні, особливо 
ліжко, яке поступово дістало форми шатра, прикрашеного 
пишними занавісками і драпіровкою. Крісла з прямими обри-
сами спинки оббивали гобеленом, а стільці часто покривали по-
золотою. Меблеві вироби у так званому стилі «Буля» зберігають 
у багатьох музеях світу. Вони фанеровані чорним деревом, 
оздоблені бронзовими накладками і маркетрі, пластинками 
черепахи, оловом, позолоченою міддю, кістками тощо. За фор-
мою вони важкуваті, мають прямолінійні контури, прямокутні 
ніжки донизу звужуються. Основою орнаменту є великі симет-
ричні мотиви стилізованої лози. Меблі вражають своєю стро-
гістю і величністю. Зокрема, це шафи, комоди, декоративні 
столики, підставки та футляри для годинників. 

У дизайнерському мистецтві перехід від стилю до стилю 
відбувався не стрибкоподібно, а плавно. Стиль регентства за-
ймає проміжне положення між бароко і рококо. Він не має 
якихось яскравих, притаманних йому рис. Значну частину ви-
робів цього періоду майже однаково можна віднести як до 
стилю, що зароджується, так і до того, що зникає. Зміна у стилі 
вплинула, насамперед, на декоративне оздоблення виробів. Фор-
ми меблів стали вишуканішими, композиція – більш дина-
мічною. 

Захоплення китайським фарфором, лаками, меблями 
стимулювало розвиток європейського прикладного мистецтва.  
У меблевому виробництві починають використовувати екзо-
тичні породи дерева. Доволі ефектний вигляд мають вироби, 
облицьовані чорною шпоною, поліровані та оздоблені бронзо-
вими накладками. Вершиною стилю регентства вважають об-
шивку деревом стін і поверхонь шаф. У меблях епохи регентства 
чорне дерево поступово витісняють горіх і рожеве дерево, 
з’являються перші вироби з макогоні – червоного дерева. 

Класицизм приніс із собою простоту й витонченість 
деталей, ясність і гармонійність, спокійну рівновагу частин. 
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Основними особливостями меблів є товсті прямолінійні форми, 
плавні згини, гладкі поверхні, обмежений набір елементів де-
кору, звужені донизу, рідше – дещо вигнуті тесані або точені 
ніжки, гладкі колони, фронтонне вираження шаф і бокових 
щитів, ліжок, різні елементи обрамлення. У класичних меблях 
ніжки трактують як несучі елементи, звужені донизу, круглого 
або прямокутного перерізу. 

Ожили традиції античного світу. Дерев’яні частини 
меблів для сидіння прикрашали різьбленням низького рельєфу, 
позолотою чи білим лаком. Найчастіше використовують червоне 
дерево, яким облицьовують різні предмети. Фільонки червоного 
дерева страктують наборами різноманітних цінних і навіть 
екзотичних порід. Часто трапляється оброблення кольоровими 
лаками у поєднанні з позолотою. Стільці іноді повністю позоло-
чують. Пізніше до декору, особливо жіночих меблів, вводять 
розписні фарфорові накладки. 

Сьогодні в меблях послідовно розвивають стилістику  
60-х років, але лінії і деталі стають вишуканішими, технічне 
опрацьовування виробів – дедалі більш витончене, матеріали – 
зручні, легкі, екологічно чисті. 

Добротні меблі наразі виготовляють із дерева. Усі кар-
каси скандинавських шкіряних і тканинних диванів, крісел 
зібрані з дерева і фанери з використанням спеціального просо-
чення, а натуральна шкіра приємна на дотик і тішить різно-
манітністю кольорових відтінків. Із масиву роблять не лише 
каркаси, а й декоративні деталі, що виступають. Іноді дерево 
інкрустують натуральним перламутром, коренем горіха. 

Нині, на черговому витку історії, величезну популярність 
знову завоювали плетені меблі. Різноманітні їх види можна 
побачити як на веранді дачного будинку, у вітальні великої 
квартири, на терасі ресторану, так і у вестибюлі готелю. 

Лоза, ліани, очерет і соломка, що були доступною підруч-
ною сировиною для виготовлення меблів, увійшли в моду на 
початку ХХ ст. Їх високо цінували, а вироби з них були обов’яз-
ковим атрибутом заміських будинків і світських салонів. 
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Родоначальником плетених меблів стала скриня, що 
з’явилася у ремісничих кварталах Стародавнього Риму. «Пле-
тінка» була більш доступною і дешевшою за дерев’яні меблі, 
тому плетені вироби (в основному з очерету) в Римі  вважали 
плебейськими меблями. Але незабаром і патриції гідно оцінили 
м’яку і міцну плетінку й почали покривати нею сидіння на лавах 
і диванах. Це було дуже зручно, і нікого вже не дивувало, що 
різьблена лава з рожевого дерева покрита плетеним полотном. 

У Європі довговічність, оригінальність і красу плетених 
меблів першими оцінили англійці. Меблі з ротанга здатні витри-
мувати великі навантаження, високу вологість повітря й навіть 
різкі перепади температур. Слідом за англійцями вся Європа 
захопилася цими легкими і міцними меблями. Мода на плетені 
меблі, як і всяка мода, то набирала сили, то вщухала, але вже 
ніколи не зникала назовсім із європейських інтер’єрів. 

Серед таких виробів особливо популярні спальні, дивани 
і крісла, етажерки і ширми, журнальні столики. 

Сучасні дизайнери продовжують створювати меблі,  
в яких перехресні смужки плетіння створюють особливий ритм  
і динаміку. 

 
2. Меблювання номерів та приміщень громадського 

призначення у готелі 
Меблювання номерів має основне завдання: створити 

якнайбільше зручностей за мінімальної площі. Воно залежить 
від площі номера й комфортності готелю. Житлова площа 
однокімнатного одномісного номера становить 9–12 м2, одно-
кімнатного двомісного – 12–25 м2 залежно від категорії готелю. 

Функціональний комфорт, в основному, забезпечують 
оптимальним набором меблів та обладнання. Меблі є активним 
компонентом формування інтер’єрів багатьох приміщень го-
телю. 

Специфіка готельного господарства, багатофункціональ-
ність приміщень, що розміщені в одній будівлі, зумовлюють 
диференціацію меблів за призначенням: побутові (для відпо-
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чинку, сну, роботи за столом, приймання їжі, зберігання одягу), 
конторські (офісні), ресторанні та спеціальні (обладнання бару, 
перукарні, місць чергових тощо). 

Сучасні меблі за конструкцією розподіляють на стаціо-
нарні, комбіновані багатофункціональні (коли один предмет ви-
конує дві і більше функцій) й такі, що трансформуються (в тому 
числі секційні). 

Найбільшу увагу в готелях усіх типів надають меблю-
ванню приміщень житлової групи. Залежно від форми житлової 
кімнати меблі розміщують у різні способи: однобічне розмі-
щення – у житловій кімнаті, що має форму подовженого пря-
мокутника, або із частковим винесенням меблів на торцевий бік; 
дво- або трибічне – для приміщень квадратної форми. 

Розміщуючи меблі, зважають на норми розривів і прохо-
дів між меблями. Мінімальна ширина проходу для однієї лю-
дини – 60 см, для двох – 110 см; мінімальна відстань від стіни  
до пристінних меблів – 5 см, максимальна – 55 см. Склад меблів 
для номерного фонду готелів та їх розміри достатньо різнома-
нітні й залежать від розмірів номера і вимог стандартів, який 
містить необхідний перелік предметів, що входять до комплект-
ності номера залежно від категорії. 

Найбільшу складність становить меблювання однокім-
натного номера, адже тут потрібно поєднати меблі для сну, 
роботи, відпочинку і зберігання речей. В усіх сучасних номерах 
функції зберігання речей частково виносять у передпокій. 

Меблювання 3–4-місних однокімнатних номерів усклад-
нює функціональне зонування. Для максимального розкриття 
внутрішнього простору житлових кімнат рекомендується вико-
ристовувати двоярусні ліжка, особливо в готелях для молоді. 

Двокімнатні номери складаються зі спальні і вітальні, що 
відокремлюються перегородками, які складаються і розсува-
ються, відкритими або заскленими дверними прорізами. Раціо-
нального меблювання спальні досягають острівним розміщен-
ням ліжок, пристінної шафи. У вітальні розміщення меблів для 
відпочинку має забезпечувати зручність користування телевізо-
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ром, а меблі для роботи можуть включати навісний підвіконний 
робочий стіл, що одночасно є підставкою для телевізора. 

Житлова частина трикімнатних номерів складається зі 
спальні, вітальні і кабінету. Меблювання такого номера вирішу-
ють так само, як двокімнатного. Але тут зону роботи виносять  
в кабінет, його доповнюють ще книжковою шафою або поли-
цями і зоною відпочинку. У вітальні розміщують обідній стіл  
зі стільцями. При спальні може бути гардеробна, а в передпо-
кої – підставка для багажу. Трикімнатні номери можуть розмі-
щуватися на двох рівнях: на першому – вітальня, передпокій, 
санвузол, кухня-ніша, на другому – спальня, кабінет, санвузол. 
Іноді кабінет розташовують на першому рівні. 

Номери апартаменти, що мають до восьми кімнат, бува-
ють різні. Їх можуть компонувати з декількох номерів, що з’єд-
нуються між собою дверима і називаються «комплексами». Такі 
номери можуть обладнувати для проведення нарад, зборів. Для 
цього між номерами встановлюють розсувні перегородки і ви-
користовують меблі, що трансформуються (зокрема ліжко-
шафа). 

Передпокої у номерах усіх типів, в основному, невеликі 
за площею (завширшки не менше ніж 105 см). Їх обладнують 
вбудованою (пристінною) шафою, вішалом і дзеркалом. 

У багатокімнатних номерах передпокій відокремлюється 
від житлової кімнати дверима, в однокімнатних – простим про-
різом. 

У передпокої, де немає вбудованої шафи, встановлюють 
вішало з полицею для капелюхів і підставкою для взуття, при-
кріплюють дзеркало, виділяють місце для платтяної щітки. 

Меблі в готелях категорії три, чотири, п’ять зірок за-
звичай обробляють фанерованим деревом дорогих твердих по-
рід, застосовують міцні покриття, полірування і лакування; для 
готелів категорії одна та дві зірки – фарбування і лакування. 

У готелях категорії чотири і п’ять зірок велику увагу 
приділяють естетичному комфорту. Його створюють за допомо-
гою художньо-просторової організації процесу життєдіяльності 
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людини цілою низкою засобів. Першочергове завдання – про-
ектування композиції простору. Необхідно побудувати інтер’єр 
приміщень так, щоб окремі елементи сприймалися у певній 
системі (стильовій єдності). 

Вимоги до меблів встановлюють відповідно до ком-
фортності готелів та їх призначення. Комфортність готелів 
визначає якість і кількість меблевих виробів, а функціональне 
призначення готелів – номенклатуру меблів. 

Під час розміщення меблів обов’язково враховують нор-
ми розривів і проходів між предметами меблів. 

Характер планувальної організації меблів залежить також 
від типу функціонального блока готелю, де їх розміщують. 

Склад меблів для номерного фонду і їх розміри достатньо 
різноманітні і залежать від розмірів номера та вимог стандарту, 
який включає необхідний перелік предметів, що входять в 
комплектування номера залежно від його категорії. 

Розміщення меблів залежить від розмірів і конфігурації 
номера та його житлової площі, розташування віконних і двер-
них прорізів. 

Розташування предметів меблювання житлового примі-
щення номера залежить від їх функцій. Так, робочий стіл 
потрібно ставити біля вікна (паралельно йому або торцем до 
нього); зону відпочинку (крісло і журнальний столик) – розмі-
щувати у полі зору від дверей, підставку для валіз – ближче до 
дверей або у блоці з робочим столом. 

Розміри функціональних зон номера враховують розриви 
між меблевими виробами однієї зони. Розмір робочої зони  
в поперечному напрямку включає ширину столу (60 см), від-
стань від столу до стільця (10 см) і ширину стільця (45 см) – 
разом 115 см. Загальний розмір зони відпочинку з одним 
кріслом дорівнює 150 см (ширина журнального столика – 60 см, 
відстань від столика до крісла – 30 см, ширина крісла – 60 см). 

Загальний розмір зони сну – 130 см: ширина ліжка – 
90 см (85 см – ліжко, 5 см – розрив, 5 см – від стіни), 5 см – між 
приліжковою тумбочкою і ліжком, ширина тумбочки – 40 см. 
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Особливою комфортністю відрізняються номери типу 
«дубль», що їх обладнують ліжком, комбінованим столиком, 
стільцем, журнальним столиком, кріслом, підставкою для валізи, 
диваном-ліжком, який слугує додатковим спальним місцем і має 
тумбочку для постільної білизни. 

Меблі замінюють за потреби, під час експлуатації їх 
амортизують, поступово переносячи їх вартість у вартість на-
дання послуги. 

 
Література: 1; 8–10; 12. 
 

Контрольні запитання 
1. Особливості меблювання однокімнатного, двокімнат-

ного та багатокімнатного житлових номерів у готелі, прийоми 
розміщення меблів у кімнатах, норми розривів і проходів між 
меблями. 

2. Чим визначається меблювання поверхового холу? 
3. Які існують прийоми розміщення меблів для відпо-

чинку у готелях? 
4. Як класифікують меблі для сидіння за м’якістю? 
 

Тема 8. Озеленення приміщень  
готельного господарства 

 
План 

1. Внутрішнє озеленення готелю. 
2. Озеленення прилеглої до готелю території. 
 
1. Внутрішнє озеленення готелю 
Озеленення безпосередньо впливає на інтер’єр примі-

щення, збагачує художню виразність його внутрішнього про-
стору, покращує функціональну організацію, виконує естетичні 
й утилітарні функції. Озеленення активно впливає на характер 
формування інтер’єру, так само, як оздоблення стін, меблювання 
тощо. Утилітарна функція рослин полягає у створенні певного 
мікроклімату в приміщеннях. 
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Розрізняють активну і нейтральну системи озеленення. 
Нейтральну створюють у зоні праці, активну – у зоні відпо-
чинку. 

Найширше у готельних приміщеннях застосовують озе-
ленення у вестибюлях, холах, коридорах, ресторанах, кафе та  
в номерах. 

У готелях із високим рівнем комфорту у вестибюлях 
створюють зимові сади. Для озеленення інтер’єрів застосо-
вують, як правило, такі види рослин: декоративно-листяні, 
декоративно-квітучі, кучеряві й ампельні, сукуленти (агави, 
алое, кактуси, деякі молочаї). 

Для озеленення в інтер’єрі створюють як природні (живі, 
засушені) композиції, так і штучні. 

Найширше використовують декоративно-квітучі росли-
ни, ампельні, а також епіфітні рослини, тобто рослини (засохлі 
дерева), якими укріплюють інші рослини, особливо ампельні. 

Озеленення інтер’єру – особливий вид мистецтва. Сього-
дні існує величезний вибір ефективних рослин, оригінальних 
аксесуарів – керамічних, скляних, пластикових горщиків і кон-
тейнерів, дерев’яних, пластикових підставок для квітів різних 
форм, різноманітних засобів з догляду рослин. 

Квітами ділять приміщення на зони, підкреслюючи або 
приховуючи його особливості. Квіти можуть створювати ділову 
атмосферу або, навпаки, відчуття спокою і тепла. Що просто-
ріше приміщення, то більшими мають бути квіти і їх кількість. 
Винятково декоративні якості мають деревоподібні рослини 
(особливо з великим листям), такі, як драцена, філодендрон або 
фікус бенгальський, які чудово доповнюють приміщення, в яко-
му небагато меблів, холи. Для малих приміщень краще добирати 
середні або зовсім невеликі екземпляри із широким і ніжним 
листям. У невеликих приміщеннях кучеряві рослини або рос-
лини з гарними квітками розташовують у кашпо, прикріплених 
до стіни, або декорують ними вікна і дзеркала. 

Контейнери на підставках, плетені або дерев’яні різно-
рівневі підставки для квітів можна розміщувати у приміщенні, 
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подеколи зміняючи їх розміщення залежно від пори року, рівня 
освітленості. 

Глиняні горщики вже самі по собі можуть бути при-
надними і милувати людське око. Пориста кераміка, що дає 
корінню рослин змогу дихати, є і кращим матеріалом для 
вирощування рослин. 

Особливою проблемою є поєднання рослин зі шпале-
рами. Для більшості рослин ідеальним фоном є однотонна стіна 
пастельного кольору. Рослини з різнотонним листям і зі світ-
лими квітками мають кращий вигляд на темному фоні. Якщо 
візерунок на шпалерах дрібний, до їх фону чудово підійдуть 
рослини з великим листям, і навпаки – до виразного візерунка 
шпалер пасують філігранні листочки папоротей. 

Оформлюючи інтер’єр рослинами, беруть до уваги кут 
падіння світла. Коли квіти розміщені біля освітленої сонцем 
стіни, їх тіні утворюють загадковий і дивний візерунок. А якщо 
квіти розміщені проти світла, на підвіконні, особливо виділя-
ються загальні контури. Чудового ефекту досягають, коли тон 
фіранок, шпалер, меблевої оббивки повторюється у квітах. 

Якщо в інтер’єрі використали контраст чорного і білого, 
соковиті фарби рослин додадуть загальній картині свіжості. 

Велике значення для гармонійного розташування декора-
тивних рослин мають фарбування і стиль меблів. Так, на фоні 
світлих меблів кращий вигляд мають плющі, дзвіночки із синіми 
квітами, традесканції з більш яскравим листям. Темно-коричневі 
меблі є ідеальним фоном для рослин світло-зеленої гами, рослин 
із білими квітами, зі строкатим листям. 

До прямих та елегантно вигнутих форм меблів зі сталі, 
скла, мармуру й лакованого дерева пасують рослини ясних  
і виразних форм (драцена, гусманія, монстера), Для різкого 
контрасту добирають рослини, вигляд яких надає легкості й не-
вимушеності (папороті, рожева азалія). До меблів із бамбука  
і ротанга, до малих шаф і плетених полиць, низьких столиків  
та сидінь підходять бромелії, орхідеї, восковий плющ тощо. 
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Живі квіти, що стоять у вазах, завжди прикрашають ін-
тер’єр, додають затишку, створюють приємну атмосферу і під-
вищують художню якість декоративного оздоблення. Квіти ре-
комендують ставити у вітальнях багатокімнатних номерів класу 
«люкс» і загальних вітальнях, холах, на столах адміністраторів  
і чергових на поверсі, на столиках у кав’ярні чи ресторані. Але 
скрізь у готелі доречний і святковий вигляд матимуть навіть 
найскромніші букети або гілочки рослини. 

 
2. Озеленення прилеглої до готелю території 
Ландшафтний дизайн – це мистецтво організації на-

вколишнього середовища. 
Ландшафтному проектуванню приділяють особливу ува-

гу, позаяк воно допомагає професійно спроектувати затишні 
місця відпочинку й правильно розташувати рослини, штучні 
водойми, доріжки й багато інших елементів ландшафтного 
дизайну. 

Дуже відповідальним є вибір стилю майбутніх зелених 
насаджень. При цьому потрібно досягти єдності, гармонії бу-
дівлі та концепції всієї ділянки. Стилістика фасаду залежить від 
смаку господарів та їхніх можливостей. Але в будь-якому 
випадку не слід забувати про прилеглі будівлі й особливості 
природного ландшафту, що існує. 

Одним із секретів успішного озеленення є правильний 
вибір рослин, що відповідають конкретним кліматичним та 
екологічним умовам, а також ландшафту. Вони завжди краще 
розвиватимуться, якщо їх помістити у належні умови, макси-
мально наближені до природного середовища їх перебування. 
Розташування ділянки, від якого залежать особливості її 
оформлення, змінити не можна, однак завжди можна добрати 
такі рослини, які зможуть його прикрасити. Зовнішній вигляд 
садової композиції залежить саме від правильного вибору 
зелених елементів ландшафту. 

Висаджувати рослини можна у різні способи: алейні та 
рядові посадки рослин із розлогою натуральною кроною,  
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а також дерев, крони яких стрижуть за строгою геометричною 
формою; групові посадки, де поряд із деревами висаджують 
чагарники й трав’яні рослини; одиночні посадки дерев і чагар-
ників різної форми; групові посадки трав’янистих рослин; 
висаджування в’юнких рослин. Підбір і розташування рослин 
нерозривно пов’язані з об’ємними рішеннями архітектурних  
і декоративних споруд. Використання цих прийомів у різно-
манітних поєднаннях дає величезну кількість конкретних архі-
тектурно-композиційних рішень. 

Робота з живим матеріалом ставить перед озеленювачами 
завдання передбачити фактор росту рослин, щоб і за п’ять,  
і за десять, і за сорок років запроектований об’єкт мав приваб-
ливий вигляд  і не здавався перенасиченим. 

Квітники беззаперечно є одним з головних засобів деко-
ративного оформлення саду. Квіти і квітники додають особливої 
привабливості об’єкту. Їх потрібно підпорядковувати єдиному 
художньому задуму і пов’язувати з характером планування ді-
лянки, розташуванням груп дерев і чагарників. 

Квіткове оформлення кожної ділянки має бути декора-
тивним і справляти цілісне враження впродовж усього вегета-
ційного періоду – з ранньої весни до пізньої осені. Цього 
досягають такою посадкою багатолітників у квітниках і зміша-
них групах, за якої замість рослин, що відцвіли, поруч зацві-
тають інші, причому переважне забарвлення у різних місцях 
ділянки змінюється упродовж року. 

Велике значення під час складання асортименту рослин 
мають їх декоративні якості: загальний вигляд, висота, форма, 
забарвлення суцвіть і листя, рясність і період цвітіння тощо. 
Добирати і розміщувати рослини треба так, щоб декоративні 
якості кожної виявлялися якнайкраще. Добір забарвлення рос-
лин має забезпечити гармонійне поєднання деталей квітника  
за більш чіткого виділення головних його елементів. Лише  
у рідкісних випадках квітковий масив являє собою однорідну  
за кольором поверхню. 
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Кам’янистий сад – особливий вид квітника, оригіналь-
ний прийом садового дизайну, що дає змогу імітувати гірський 
ландшафт. Більшість рослин, що їх висаджують у такому квіт-
нику, родом з альпійського та субальпійського гірських поясів; 
такі сади часто називають альпінаріями або «альпійськими 
гірками». Кам’янистий квітник можна створити на ділянці  
з будь-яким рельєфом. Якщо це височина, його називають «ка-
м’янистою гіркою». Якщо ж це рівне місце, схил, яр або канава, 
квітник може мати вигляд підпірної стінки, тераси або складної 
композиції із всіх названих елементів, з’єднаних сходами і до-
ріжками. 

Квітник із використанням каменю може стати головною 
прикрасою декоративної частини саду. Він чудово гармоніює  
з газоном, брукованими поверхнями і водоймою. Кожна комбі-
нація цих декоративних елементів створює відмінну компози-
цію. Розмістити кам’янистий сад можна на сонячному місці або 
в тіні, у посушливому чи навіть заболоченому місці. Важливо 
лише правильно добрати асортимент рослин, що відповідає цим 
умовам. 

Влаштовувати кам’янисту гірку розпочинають із розмі-
щення каміння й висадження дерев і чагарників, що входять до 
складу альпійських ландшафтів: карликових і сланких форм 
хвойних, різних видів гірських сосен, кедрівника, ялинок, 
ялівцю, тису. 

У створенні загального ландшафту саду доріжки – чи то 
скромні стежини або розкішні, вимощені плитами алеї, – віді-
грають не меншу роль, ніж сама рослинність. 

Об’єкт не матиме свого стилю, якщо не приділити належ-
ної уваги елементам оформлення – малим архітектурним фор-
мам. Саме вони здатні значною мірою змінити загальний вигляд 
ділянки. До малих архітектурних форм у саду належать па-
вільйони, містки, перголи, огорожі, вазони, садові меблі, садові 
скульптури, гойдалки, дитячі майданчики, садові каміни тощо. 
Їх можуть виконувати з різних матеріалів – дерева, металу, 
каміння, цегли, пластику. Практично всі малі архітектурні фор-
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ми мають функціональне призначення, а також відіграють 
важливу роль у декоративному оформленні саду. 

Важко уявити ландшафтний дизайн без альтанок і терас. 
Альтанки, тераси, сходи, пірси – незамінні елементи для відпо-
чинку на природі. Вони вносять свою родзинку до ландшафт-
ного дизайну, особливо, якщо їх зробити з гарної, натуральної  
і стійкої до мінливого клімату деревини. Форми і розміри аль-
танок також можуть бути різноманітні, але в будь-якому разі 
гарний і природний зовнішній вигляд альтанок із натурального 
дерева тішитиме багато років. 

У мистецтві ландшафтного дизайну огорожа є складни-
ком саду, що значною мірою формує перше враження від нього. 
Діапазон огорож і парканів для присадибної ділянки варіює від 
сільського плоту до високої кам’яної огорожі. За творчого 
підходу кожен варіант огорожі може стати цінним елементом 
садового дизайну. 

Огорожі часто споруджують із дерева, каменю, бетону, 
залізобетону, цегли, металу або комбінують ці матеріали. Де-
рев’яну огорожу – найбільш старовинний вид – сьогодні на 
Заході вважають символом престижу і респектабельності. Мета-
лева – найпопулярніший вид огорожі, щоправда, найчастіше 
метал комбінують з іншим матеріалом. Цегляна огорожа – 
достатньо дороге задоволення, зате така огорожа довговічна і не 
потребує особливого догляду. 

Живопліт – чудовий засіб огорожі території. Буйна рос-
линність може бути більш непрохідною, ніж звичайна дерев’яна 
огорожа. До того ж живопліт має напрочуд гарний зовнішній 
вигляд. Доволі часто споруджують комбіновані огорожі, в яких 
поєднують будматеріали та живопліт. 

Вода в саду – чи то задумливий ставок, чи дзвінкий 
струмочок – пожвавить вигляд будь-якої ділянки. Вона завжди 
привертає увагу, створює атмосферу спокою. Дзеркальна по-
верхня води заспокоює, налаштовує на романтичний лад. Фон-
тани і водоспади поряд із водоймою створюють сприятливий 
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мікроклімат у літню спеку. Плескіт води захищає від шуму 
поряд із дорогами. 

Водойми бувають найрізноманітніших розмірів: від міні-
атюрної композиції, влаштованої в бочці, ванні або будь-якій 
іншій ємності, до великих ставків із природною рослинністю  
і рибками. Якщо водойма велика, її пожвавить і прикрасить 
місток. 

Вибираючи місце для майбутньої водойми, зважають  
на розміри ділянки, освітленість, наявність поряд дерев і чагар-
ників, можливість милуватися ставком з вікон будинку, з тераси, 
з альтанки. До водойми слід прокласти садову доріжку, щоб 
охочі розглянути її могли вільно підійти до води. Тип водойми 
багато в чому визначає не лише місце, що для нього обрали,  
а й стиль, у якому оформили територію. 

Водойми створюють на галявинах і майданчиках, вони 
можуть бути піднесені або поглиблені. Невеликі фонтанчики 
влаштовують просто на стінах, у гротах, у переносних ємностях. 

 
Література: 5; 10; 13; 14. 
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