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Естетичне оформлення готелів. Плани семінарських і завдання для 

практичних занять для студентів кооперативних технікумів і коледжів 

Спеціальність 5.14010101 Організація обслуговування в готелях/ Укл.: 

Митник С.І. 

 

Укладач: 

Митник С.І. – викладач Львівського кооперативного колежу економіки і 

права. 



Пояснювальна записка 

Завдання для практичних і плани семінарських занять складено 

відповідно до програми навчальної дисципліни «Естетичне оформлення 

готелів» затвердженої  НМЦ «Укоопосвіта»  05.10.16. 

Мета практичних занять: закріплення та поглиблення теоретичних 

знань, вдосконалення навиків застосування різних дизайнерських рішень та 

концепцій у проектування готелів, оформленні екстер’єру та інтер’єру 

готельного господарства; розвиток креативного, естетичного та художнього 

бачення оточуючого середовища. 

Практичні заняття проводять після теоретичного вивчення відповідних 

тем. Керуючись навчальним планом та програмою навчальної дисципліни, 

викладач подає ситуаційні завдання та необхідне для них наочне, 

документальне та технічне забезпечення. 

Зміст практичних занять повинен бути адаптований до опрацьованих на 

лекційних заняттях тем та виділеного навчального часу, носити прикладний 

характер та давати можливість студенту проявити творчий підхід до 

вирішення конкретних ситуаційних завдань. 

Активність на занятті, рівень підготовки до заняття, якість та 

правильність виконання роботи студента,  перевіряється та оцінюється 

викладачем безпосередньо на практичному занятті.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Інформаційний обсяг практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми № 

практичного 

заняття 

Тема практичного заняття Кількість 

годин 

5 Складові частини 

комфорту 

внутрішнього 

простору готелів 

1 Функціональна 

організація готелів різної 

місткості. 

2 

9 Меблі в інтер’єрі 

готельного 

господарства 

2 Специфіка меблювання 

житлових номерів та 

приміщень громадського 

призначення у готелях 

різної місткості та 

категорії комфорту. 

2 

11 Озеленення 

приміщень 

готельного 

господарства 

3 Принципи і правила 

складання квіткових 

композицій та ікебан для 

оздоблення приміщень 

готелів. 

2 

Разом 6 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

Тема 4. Складові частини комфорту внутрішнього простору готелів 

Практичне заняття 1 

Тема. Функціональна організація готелів різної місткості. 

Мета заняття:  ознайомитися із зарубіжним і вітчизняним досвідом 

проектування готельних комплексів. розробити схему функціональної 

організації готелів різної місткості й комфорту для ефективного планування 

різних приміщень, що дає змогу організувати між ними чіткі технологічні 

взаємозв’язки відповідно до санітарно-гігієнічних та протипожежних вимог, 

сприяють зручності експлуатації готелю, а також підвищують комфорт 

проживання.  

 

Документальне, наочне і технічне забезпечення заняття 

1. ДСТУ 4269:2003 Послуги туристичні. Класифікація готелів 

2. Про стандартизацію та сертифікацію : Закон України // Стандартизація, 

сертифікація і якість. – 1997. – № 6.  

3. Про туризм : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1995. 

– № 31.  

4. ДБН В.2.2-20:2008 

5. Байлик С. І. Готельне господарство. Проблеми, перспектива, сертифікація. 

– К. : ВІРА-Р, 2001.  

6. Байлик С. І. Проектування та експлуатація готелів. – К., 2001.  

7. Банько В. Г. Будівлі, споруди, обладнання туристських комплексів та їх 

експлуатація : Навч. посіб. / В. Г. Банько. – К., 2006.  

8. Колчанова Г. І. Інтер’єр сучасних готелів. «Видавництво літератури з 

будівництва» / Г. І. Колчанова. – М. : 2001. 235 Естетичне оформлення 

готелів  

9.  Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство и туризм 

: Учебник для вузов. / Пер. с англ. под ред. Р. Б. Ноздревой. – М. : ЮНИТИ, 

1998.  



10.  Лук’янова Л. Г. Інтер’єр готелів / Л. Г. Лук’янова. –  К. : Вищ. шк., 2001.  

11.  Ляпіна І. Ю. Організація і технологія готельного обслуговування / І. Ю. 

Ляпіна. – М. : ПрофОбрІздат, 2001.  

12.  Ляпіна І. Ю. Організація і технологія туризму /  І. Ю. Ляпіна. – М. : 

ПрофОбрІздат, 2001.  

13.  Манучарова Н. Д. Меблювання і естетичне оформлення готелів / Н. Д. 

Манучарова. – К. : «Вища школа», 2000.  

14.  Москальова В. М. Готелі великої місткості /  В. М. Москальова. – 

Челябінськ, 2000.  

15.  П’ятницька Г. Т. Управління підприємством в епоху глобалізму 

[монографія] / Г. Т. П’ятницька. – К. : «Логос»,  2006. – 568 с.  

16. Уокер Джон Р. Введение в гостеприимство : Учебник / Р. Джон Уокер ; 

пер. с англ. – М., 1999.  

 

Завдання 1. Використання основних положень ДБН В.2.2-20:2008, які 

встановлюють  вимоги до організації територій готелів (мотелів) і готельних 

комплексів, до окремих функціонально-планувальних елементів будівель, 

інженерного обладнання та комплексу безпеки. 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Ознайомитися із теоретичними аспектами планування, архітектурної 

організації, побудови та розміщення готелів. 

 

Дайте відповіді на запитання 

1. Які групи приміщень входять до складу будівлі готелю? 

2. Якими  основними чинниками,  визначається  вибір ділянки для 

розміщення готельного комплексу. 

3. Які існують  прийоми розміщення готелів у планувальній структурі 

міста. Наведіть приклади. 

4. На які  складові компоненти поділяється загальний  комфорт 



внутрішнього простору готелю. 

5.  Яке значення має дотримання екологічного комфорту приміщень 

готелю?  

6. Які є засоби створення функціонального комфорту.  

7. Якими складовими досягається  естетичний комфорт готельних 

приміщень?  

 

Завдання 2. Вирішення ситуаційних завдань. 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Використовуючи набуті теоретичні знання  дати оцінку ефективності 

планувальної організації різних приміщення готелю (на вибір) за 

функціональними ознаками, оцінити   рівень зручності їх експлуатації,   

навести  міркування щодо  підвищення комфорту проживання. 

 

 

 

 

Тема 7. Меблі в інтер’єрі готельного господарства 

Практичне заняття 2 

Тема. Специфіка меблювання житлових номерів та приміщень 

громадського призначення у готелях різної місткості та категорії 

комфорту. 

 

Мета заняття: ознайомитися з особливостями використання меблів у  

готелях. Навчитися вирішувати основне завдання при меблюванні приміщень 

готелю -  створення максимального комфорту для проживаючих; навчитися  

підібрати меблі  в єдиній стилістичній ідеї і  розташувати їх максимально 

зручно, враховуючи функціональне призначення. 

 



 

Документальне, наочне і технічне забезпечення заняття 

1. ДСТУ 4269:2003 Послуги туристичні. Класифікація готелів 

2. Про туризм : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1995. 

– № 31.  

3. Байлик С. І. Готельне господарство. Проблеми, перспектива, сертифікація. 

– К. : ВІРА-Р, 2001.  

4. Байлик С. І. Проектування та експлуатація готелів. – К., 2001.  

5. Банько В. Г. Будівлі, споруди, обладнання туристських комплексів та їх 

експлуатація : Навч. посіб. / В. Г. Банько. – К., 2006.  

6. Бойко М. Г., Гопкало Л. М. Організація готельного господарства : Підруч. 

/ М. Г. Бойко, Л. М. Гопкало. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006.  

7.  Колчанова Г. І. Інтер’єр сучасних готелів. «Видавництво літератури з 

будівництва» / Г. І. Колчанова. – М. : 2001. 235 Естетичне оформлення 

готелів  

8.  Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство и туризм 

: Учебник для вузов. / Пер. с англ. под ред. Р. Б. Ноздревой. – М. : ЮНИТИ, 

1998.  

9.  Лук’янова Л. Г. Інтер’єр готелів / Л. Г. Лук’янова. –  К. : Вищ. шк., 2001.  

10.  Ляпіна І. Ю. Організація і технологія готельного обслуговування / І. Ю. 

Ляпіна. – М. : ПрофОбрІздат, 2001.  

11. Манучарова Н. Д. Меблювання і естетичне оформлення готелів / Н. Д. 

Манучарова. – К. : «Вища школа», 2000.  

12.  Москальова В. М. Готелі великої місткості /  В. М. Москальова. – 

Челябінськ, 2000.  

13.  П’ятницька Г. Т. Управління підприємством в епоху глобалізму 

[монографія] / Г. Т. П’ятницька. – К. : «Логос»,  2006. – 568 с.  

14.  Уокер Джон Р. Введение в гостеприимство : Учебник / Р. Джон Уокер ; 

пер. с англ. – М., 1999.  

 



 

Завдання 1. Використання положень  ДСТУ 4269:2003 Послуги туристичні. 

Класифікація готелів, які наводять вимоги до оснащення меблями та 

інвентарем житлових номерів готелю та приміщень загального користування 

у готелі. 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Потрібно ознайомитися із переліком та номенклатурою меблів, згідно 

зазначених вимог. 

 

Дайте відповіді на запитання 

1. Як поділяються сучасні меблі за характером конструктивної 

структури? 

2. Які встановлюються вимоги до оснащеності номерів меблями в 

залежності від їх категорії? 

3. Які матеріали використовуються для виготовлення меблів у  номери 

готелів різних категорій? 

4. Яку роль відіграє концепція меблювання приміщень громадського 

призначення у готелі? 

 

Завдання 2. Вирішення ситуаційних завдань. 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Використовуючи ДСТУ 4269:2003 Послуги туристичні. Класифікація готелів,  

спроектувати розстановку предметів меблювання житлового приміщення 

номеру, враховуючи категорію готелю та тип номеру. Розглянути процес 

меблювання готельних приміщень як засіб збільшення комфорту для гостей і 

працівників готелів. 

 

 

http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80


 

 

 

Тема 8. Озеленення приміщень готельного господарства  

Практичне заняття 3 

Тема. Принципи і правила складання квіткових композицій та ікебан 

для оздоблення приміщень готелів. 

 

Мета заняття: ознайомитися з основами композиційного  поєднання квітів і 

зелені за розмірами, формами та кольорами для оздоблення внутрішнього 

простору готелю та прилеглої до готелю території. 

 

Документальне, наочне і технічне забезпечення заняття 

1. ДСТУ 4269:2003 Послуги туристичні. Класифікація готелів 

2. Про стандартизацію та сертифікацію : Закон України // Стандартизація, 

сертифікація і якість. – 1997. – № 6.  

3. Про туризм : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1995. 

– № 31.  

4. Байлик С. І. Проектування та експлуатація готелів. – К., 2001.  

5. Банько В. Г. Будівлі, споруди, обладнання туристських комплексів та їх 

експлуатація : Навч. посіб. / В. Г. Банько. – К., 2006.  

6. Колчанова Г. І. Інтер’єр сучасних готелів. «Видавництво літератури з 

будівництва» / Г. І. Колчанова. – М. : 2001. 235 Естетичне оформлення 

готелів  

7.  Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство и туризм 

: Учебник для вузов. / Пер. с англ. под ред. Р. Б. Ноздревой. – М. : ЮНИТИ, 

1998.  

8.  Лук’янова Л. Г. Інтер’єр готелів / Л. Г. Лук’янова. –  К. : Вищ. шк., 2001.  

9. Манучарова Н. Д. Меблювання і естетичне оформлення готелів / Н. Д. 

Манучарова. – К. : «Вища школа», 2000.  



10.   Уокер Джон Р. Введение в гостеприимство : Учебник / Р. Джон Уокер ; 

пер. с англ. – М., 1999.  

 

 

Завдання 1. Використання основних правил та вимог щодо озеленення 

різних за призначенням приміщень готелю. Оцінка значення декоративних 

рослин у підкресленні естетичності приміщення та забезпеченні відповідного  

мікроклімату. 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Ознайомтеся із теоретичними аспектами застосування рослин у доповненні 

інтер’єру готельних приміщень, а також із санітарними вимогами які 

висуваються до таких рослин, що застосовують у житлових номерах готелю. 

 

Дайте відповіді на запитання 

1. Які розрізняють системи озеленення приміщень готелю? 

2. Які основні правила застосовують при складанні букетів та ікебан? 

3. Яку роль відіграє озеленення житлових номерів готелю та приміщень 

загального користування? 

 

Завдання 2. Вирішення ситуаційних завдань. 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Застосування прийомів створення ікебан та рослинних композицій  із 

урахуванням інтерєрного рішення готелю, сезону та передбачуваних 

святкових заходів у готелі. 

 

 

 

 


