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Силабус курсу «Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства» 

2020-2021 навчального року 

 

 

Назва курсу  Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства 

Адреса викладання 

курсу 

Україна, м. Львів, вул. Дорошенка 41 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Географічний факультет, кафедра туризму 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

24 «Сфера обслуговування» 

241 Готельно-ресторанна справа 

Викладач курсу Манько Андрій Михайлович, кандидат географічних наук, доцент 

Контактна 

інформація 

викладачів 

manko_a@ukr.net, http://old.geography.lnu.edu.ua/Strukt/Kafedry/tur/Pers/Manko.html, м.Львів, в. 

Дорошенка 41, 4 к. 

Консультації по 

курсу 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за попередньою домовленістю). Також 

можливі он-лайн консультації використовуючи програми MicrosoftTeams, Zoom, Skype, Viber. 

Для погодження часу он-лайн консультацій слід писати на електронну пошту викладача або 

дзвонити. 

Сторінка курсу https://geography.lnu.edu.ua/academics/bachelor/hotel-restaurant-business 

Інформація про 

курс 

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, 

щоб стати фахівцем туристичної галузі і посісти конкурентоздатну позицію на ринку праці. Тому 

у курсі представлено теоретичні та методологічні основи проектування та дизайну закладів ГРГ, 

основні інструменти та види проектування. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства » є нормативною 

дисципліною з спеціальності «Готельно –ресторанна справа» для освітньої програми бакалавр, 

яка викладається в сьомому семестрі в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-

Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення нормативної дисципліни «Проектування  об’єктів готельно-ресторанного 

господарства» є вивчення основ проектування  об’єктів готельно-ресторанного господарства 

згідно їхньої соціально-культурної, утилітарної та естетичної функцій. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

  Основна література: 

1.  ДСТУ 4281: 2004. Класифікація. Державний стандарт України. Заклади ресторанного господарства.  

2.  Про  по  порядок  затвердження  інвестиційних  програм  і  проектів будівництва і проведення 

комплексної державної експертизи: постанова Кабінету Мністрів України від 11.04.2002 р. № 483.  

3.  Положення про ескізний архітектурний проект: наказ Держбуду України від 23.10.1991 р.  № 51/-

839/1.  

4.  ДБН А 2.2-1-2003. Слад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при 

проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд.  

5.  ДБН В.2.2-20:2008 Державні будівельні норми України. Будинки і споруди. Готелі. – К.: 

Мінрегіонбуд України, 2009.   

6.  ДСТУ  Б  А.2.4-7-95  (ГОСТ  21.501-95).  Система  проектної  документації.  Правила виконання  

архітектурно  -  будівельних  креслень.  Держ.  комітет  України  у  справах містобудування і 

архітектури. – К., 1995.   

7.  ДСТУ  Б  А.2.4-7-95  (ГОСТ  21.501-97).  Основні  вимоги  до  проектної  і  робочої документації. 

Держ. комітет України у справах містобудування і архітектури. – К., 1997.   

8.  ДСТУ Б А.2.4-7-99 (ГОСТ 21.501-95). Правила виконання специфікації обладнання виробів і 

mailto:manko_a@ukr.net
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матеріалів.. Держ. комітет України у справах містобудування і архітектури. – К., 1995.   

9.  ДБН 360-92* «Мiстобудування. Планування і забудова мiських i сiльских поселень» -

К.:Укрархбудінформ, 2003. – 107 с.  

10.  ДБН  В.2.2-25:2009   Державні  будівельні  норми  України.  Будинки  і  споруди. Підприємства 

харчування (заклади ресторанного господарства).  

11.   Правила  роботи  закладів  (підприємств)  громадського  харчування:  наказ Мінекономіки та 

питань з європейської  інтеграції України від 24.07.2012 р. № 219.  

12.  Клименко Є.В.  Технічна  експлуатація  та  реконструкція  будівель  та  споруд:  навч. посіб./ К.: 

Центр навч. Л-ри, 2004, - 304 с. 

13. Проектування  готелів  :  навч.  посіб.  /  A.A.  Мазаракі,  М.1.  Пересічний, СЛ. Шаповал та ін. - К.: 

КНТЕУ, 2012. - 340 с.  

14. Проектування закладів ресторанного господарства : навч. посіб. / A.A. Мазаракі, М.1. Пересічний, 

СЛ. Шаповал та ін. - К.: КНТЕУ, 2008. - 307 с. 

 

Допоміжна  література: 

1. Менеджмент готельно-ресторанного господарства : навч. посіб. [Г. Б. Мунін, 

Ю. О. Карягін, Х. Й. Роглєв, С. І. Руденко ; за заг. ред. М. М. Поплавського,  О.О. Гаца. — К. : 

Кондор, 2008. — 460 с. 

2.  Менеджмент туристичної індустрії : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів  /  

І. М. Школа, Т. М. Орховська, І. Д. Козьменко, І. Р. Лощенюк та ін. ; за ред. проф. І. М. Школи. —

Чернівці : Книги - ХХІ, 2003. — 596 с. 

3. Сахно Є. Ю. Менеджмент сервісу :  теорія та практика : навч. посіб. [Електронний 

ресурс] / Є. Ю. Сахно, М. С. Дорош, А. В. Ребенко.   — К. : Центр учбової літератури, 2010. — 

328 с. — Режим доступу : 

http://pidruchniki.ws/19390825/menedzhment/organizatsiya_tehnologiya_nadannya_turistichnih_poslug. 

4. Пуцентейло П. Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємництва : 

навч. посіб. / П. Р. Пуцентейло. — К. : Центр учбової літератури, 2007. — 344 с. 

Тривалість курсу 150 год. 

 

Обсяг курсу 96годин аудиторних занять. З них 48годин лекцій, 48годин семінарських/практичних занять та 54 

годин самостійної роботи 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

знати : нормативні документи з питань будівництва і проектування підприємств; порядок  

оформлення  завдання  на  проектування  закладів  готельного  та ресторанного господарства; 

стадійність проектування і його виконання; Склад і зміст проектно-кошторисної документації; 

теоретичні  основи  проектування  закладів  готельно-ресторанного господарства; норми 

оснащення технологічним обладнанням; склад приміщень закладів ресторанного господарства; 

схеми розміщення технологічного обладнання та виробничих цехів.  

вміти: користуватися нормативними документами з питань  будівництва  і проектування 

підприємств; виконувати розрахунки виробничої програми підприємства (цеху); виконувати 

технологічні розрахунки виробничих цехів підприємства; розраховувати  площу  торгових  і  

виробничих  приміщень  закладів харчування; на основі розрахунків проводити підбір та 

розміщення обладнання; проводити  підбір  будівельних  та  оздоблювальних  матеріалів  для 

оформлення інтер’єрів торгових залів; моделювати сервісно-виробничі процеси закладів 

готельно-ресторанного господарства та забезпечити їх апаратурне оформлення; розробляти  

просторове рішення закладу відповідно до  моделі  його роботи, нормативних  вимог, сучасних  

презентаційних  і  дизайнерських концепцій;   проводити експертизи проектів. 

Ключові слова Проектування, проект, норми, стандарти 

Формат курсу Очний /заочний  

 Проведення лекцій, та консультації для кращого розуміння тем 

Теми Змістовий модуль 1. Теоретичні основи проектування об’єктів готельно-ресторанного  

господарства 

http://pidruchniki.ws/19390825/menedzhment/organizatsiya_tehnologiya_nadannya_turistichnih_poslug
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Тема 1. Суть, мета, завдання, історія  виникнення  та  напрямки розвитку проектування. 

Тема 2. Основні  чинники формування архітектурних типів  споруд готельно-ресторанних 

комплексів 

Тема 3. Організація сервісного процесу у готельно-ресторанних комплексах 

Тема 4. Об’ємно-планувальні рішення готельно-ресторанних комплексів 

Змістовий модуль 2. Матеріально-технічне та інженерне забезпечення функціонування 

готелів 

Тема 5. Реконструкція закладів індустрії гостинності 

Тема 6. Характеристика інженерних систем закладів ГРГ 

Тема 7. Санітарно-гігієнічні, екологічні вимоги та протипожежна безпека  

Тема 8. Інформаційне проектування. Використання інформаційних систем і технологій. 

Змістовий модуль 3. Проектування приміщень готельного господарства 

Тема 9. Проектування та дизайн високогірних туристичних притулків.. 

Тема 10. Проектування приміщень адміністративно-господарського і громадського призначення 

Тема 11. Проектування житлових та побутових приміщень готелів 

Змістовий модуль 4 Проектування закладів ресторанного господарства при готелях 

Тема 12. Етапи проектування закладів ресторанного господарства при готелях 

Тема 13. Проектування  виробничої  програми  закладів  ресторанного господарства різного типу 

Тема 14. Проектування виробничих цехів закладів ресторанного господарства готельних 

комплексів. 

Тема 15. Проектування  приміщень  для  прийому,  зберігання  продуктів  та предметів  

матеріально-технічного  призначення  у  ресторанному  господарстві готельних комплексів. 

Тема 16. Проектування торгової та адміністративно-побутової групи приміщень закладів 

ресторанного господарства у готелях 

Тема 17. Об’ємно-планувальні  рішення  закладів  ресторанного  господарства при готелях 

Підсумковий 

контроль, форма 

іспит в кінці навчального року 

комбінований  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з  дисциплін економічного та 

юридичного блоків, достатніх для сприйняття категоріального апарату системи проектування 

закладів готельно-ресторанного господарства. 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – групові проекти, спільні розробки, 

навчальні спільноти і т. д.) проектно-орієнтоване навчання, дискусія. 

Семінарське заняття: тестування, співбесіда, діалог, презентація доповідей, критичний аналіз 

доповідей та повідомлень колег. 

Самостійна робота: аналіз конспекту та презентації доповіді, аналіз участі у обговоренні 

проблемних питань, робота над обговоренням питань, представлених іншими доповідачами (у 

вигляді додаткових балів). 

Необхідне 

обладнання 

Персональні компютери (бажано), смартфони, стандартне аудиторне обладнання, мультимедійне 

устаткування. 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за наступним 

співідношенням:  

• практичні/самостійні тощо: максимальна кількість балів___30__ 

• контрольні заміри (модулі): 25% семестрової оцінки; максимальна кількість балів__20____ 

 • іспит/залік: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів__50__ 

Підсумкова максимальна кількість балів___100____ 

 

Письмові роботи:Очікується, що студенти виконають декілька видів письмових робіт (есе, 

вирішення кейсу). Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, 

фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але не 

обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її незарахуванння викладачем, 

незалежно від масштабів плагіату чи обману. Відвідання занять є важливою складовою 
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СХЕМА КУРСУ  

«Проектування та дизайн закладів готельно-ресторанного господарства 

» 

Тиж.  /  

дата 

 

Тема, 

план, 

короткі тези 

Форма  

діяльності 

(заняття) 

лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова 

робота) 

Література  

Завдання

, 

год 

Термін 

виконан

ня 

навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. Студенти 

мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку 

студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів письмових 

робіт, передбачених курсом. Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім 

особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких немає 

серед рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на поточному тестуванні, самостійній 

роботі та бали підсумкового тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; недопустимість пропусків та 

запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними 

пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та плагіат; 

несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до заліку 

чи екзамену. 

1. Мета, завдання проектування готелів.  

2. Законодавча і нормативна база. Загальні положення.  

3. Організація проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства.  

4. Вихідні дані і завдання для проектування.  

5. Концептуальні засади проектування готелів.  

6. Сучасні напрями та концепції проектування готелів і готельних комплексів (ГК).  

7. Призначення готелів та їх розміщення в планувальній структурі міста.  

8. Правила розміщення готелів на земельній ділянці.  

9. Зовнішня організація функціональних елементів готелю залежно від його категорії: пішохідна доступність, вхідні майданчики в приміщення 

готелю. 

10. Зонування земельної ділянки. 

11. Категорія готелю і функціональні фактори при його проектуванні.  

12. Композиційні схеми планувальних рішень готелів.  

13. Загальні функціонально-планувальні вимоги до окремих елементів будівлі готелю. 

14. Зонування приймально-вестибюльної групи приміщень. 

15. Склад житлових приміщень готелю.  

16. Типи номерів, їхнє співвідношення і площі залежно від категорії готелю. Правила розміщення житлових кімнат.  

17. Поповерхове обслуговування готелів. 

18. Тип і місткість підприємств харчування при готелі залежно від категорії готелю.  

19. Склад приміщень підприємства харчування при готелі і правила організації його діяльності. 

20. Обгрунтування кількості й типу технологічного устаткування залежно від особливостей виробничого процесу.  

21. Технологічні вимоги до проектування ЗРГ та їх об'ємно-планувального вирішення. 

22. Нормативна база проектування приміщень культурно-дозвіллєвого призначення (ПДКП) та їх склад залежно від типу готелю.  

23. Рекомендації щодо розміщення ПКДП в готелі.  

24. Склад, розміри і площі споруд фізкультурно-оздоровчого призначення (ПФОП). 

25. Проектування приміщень адміністрації, туристичних організацій.  

26. Склад і площі інженерно-технічних та службово-господарських приміщень. 

27. Функції проектувальника при розробленні принципових схем улаштування інженерного обладнання.  

28. Схеми комунікаційного забезпечення технологічного устаткування. 

29. Водопостачання і каналізація готелів. 

30. Опалення, вентиляція та кондиціонування.  

31. Електропостачання та електрообладнання. 

32. Системи зв'язку і сигналізації.  

33. Ліфти та інші види механічного транспорту. 

34. Сміттєвидалення. 

35. Система управління інженерним обладнанням (BMS),  

36. Система управління номером (RMS). 

37. Вимоги до житлових і громадських приміщень. 

38. Протипожежна безпека в готелі. 

39. Системи автоматизації закладів розміщення 

40. Системи автоматизації закладів харчування 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу. 
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1 

Тема 1. Суть, мета,  завдання,  

історія виникнення та  

напрямки розвитку 

проектування. 

Завдання проектування 

зводяться до створення 

проекту будівлі, яка відповідає 

за своєю технологічною  

структурою архітектурно  

планувальному, конструктор-

ському, інженерному  

рішенням у відповідності з  

основними технічними  

напрямами в проектуванні 

будинків. Історія  

проектування пов'язана з 

історією розробки технічних 

засобів,  яку можна розділити 

на 3 періоди: ремісничого і 

мануфактурного виробництва, 

машинно-фабричного 

виробництва і період,  

специфіка  якого  зумовлена  

впливом  НТР.   

лекція  

Основна 

література: 

1.  ДСТУ 4281: 2004. 

Класифікація. 

Державний стандарт 

України. Заклади 

ресторанного 

господарства.  

2.  Про  по  порядок  

затвердження  

інвестиційних  програм  і  

проектів будівництва і 

проведення комплексної 

державної експертизи: 

постанова Кабінету 

Мністрів України від 

11.04.2002 р. № 483.  

3.  Положення про 

ескізний архітектурний 

проект: наказ Держбуду 

України від 23.10.1991 р.  

№ 51/-839/1.  

4.  ДБН А 2.2-1-2003. 

Слад і зміст матеріалів 

оцінки впливів на 

навколишнє середовище 

(ОВНС) при 

проектуванні і 

будівництві підприємств, 

будинків і споруд.  

5.  ДБН В.2.2-20:2008 

Державні будівельні 

норми України. Будинки 

і споруди. Готелі. – К.: 

Мінрегіонбуд України, 

2009.   

6.  ДСТУ  Б  А.2.4-7-95  

(ГОСТ  21.501-95).  

Система  проектної  

документації.  Правила 

виконання  архітектурно  

-  будівельних  креслень.  

Держ.  комітет  України  

у  справах 

містобудування і 

архітектури. – К., 1995.   

2  

2 

Тема 2. Основні  чинники 

формування архітектурних 

типів споруд готельно-

ресторанних комплексів 

Важливе 

поліфункціональне значення  

для готельних підприємств  

має прилегла територія. Вона 

повинна бути достатньою в 

розмірах для виконання 

виробничих завдань засобу 

розміщення, забезпечення 

необхідних рекреаційних, 

екологічних, естетичних умов 

для гостей тощо.  

лекція 2  

3 

Етапи розвитку та 

класифікація закладів ГРГ. 

 

Семінарське 

заняття 
2 

Протягом 

поточного 

тижня 
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4 

Тема 3. Організація сервісного 

процесу у готельно-

ресторанних комплексах 

Сучасні готельні підпри-

ємства – це поліфункціональні 

і універсальні споруди, які 

забезпечують комплекс послуг:  

прийняття, проживання,  

харчування, а також значний 

обсяг додаткових послуг. 

Поліфункціональність  

зумовлена поєднанням в  одній  

споруді різних типів 

функціональних приміщень.  

Лекція 

7.  ДСТУ  Б  А.2.4-7-95  

(ГОСТ  21.501-97).  

Основні  вимоги  до  

проектної  і  робочої 

документації. Держ. 

комітет України у 

справах містобудування і 

архітектури. – К., 1997.   

8.  ДСТУ Б А.2.4-7-99 

(ГОСТ 21.501-95). 

Правила виконання 

специфікації обладнання 

виробів і матеріалів.. 

Держ. комітет України у 

справах містобудування і 

архітектури. – К., 1995.   

9.  ДБН 360-92* 

«Мiстобудування. 

Планування і забудова 

мiських i сiльских 

поселень» -

К.:Укрархбудінформ, 

2003. – 107 с.  

10.  ДБН  В.2.2-25:2009   

Державні  будівельні  

норми  України.  

Будинки  і  споруди. 

Підприємства 

харчування (заклади 

ресторанного 

господарства).  

11.   Правила  роботи  

закладів  (підприємств)  

громадського  

харчування:  наказ 

Мінекономіки та питань 

з європейської  інтеграції 

України від 24.07.2012 р. 

№ 219.  

12.  Клименко Є.В.  

Технічна  експлуатація  

та  реконструкція  

будівель  та  споруд:  

навч. посіб./ К.: Центр 

навч. Л-ри, 2004, - 304 с. 

13. Проектування  

готелів  :  навч.  посіб.  /  

A.A.  Мазаракі,  М.1.  

Пересічний, СЛ. 

Шаповал та ін. - К.: 

КНТЕУ, 2012. - 340 с.  

14. Проектування 

2  

5 
Типи будівель і стадії 

проектування. 

Семінарське 

заняття 
2 

Протягом 

поточного 

тижня 

6 

Тема 4. Об’ємно-планувальні 

рішення готельно-ресторанних 

комплексів 

Головним чинником, основою  

об'ємно-планувальних  

вирішень готельного 

підприємства,  його  будівель  і  

споруд є функціональне  

призначення, тобто та  

діяльність (функціонально-

технологічний процес),  заради  

якої будується готельне  

підприємство. Функціонально-

технологічний процес так  

само визначає кількість  

людей, що беруть в ньому 

участь, устаткування, меблі, 

впорядкування і організацію 

внутрішнього простору. 

Лекція 2  

7 Зонування території міста. 
Семінарське 

заняття 
2 

Протягом 

поточного 

тижня 
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Тема 5. Реконструкція закладів 

індустрії гостинності 

Побудовані понад 15-20  

років тому за типовими та  

індивідуальними проектами 

їдальні, ресторани, кафе та 

інші підприємства ресторан-

ного господарства вже не в 

змозі забезпечити  нормальні  

умови  праці,  вдосконалення  

техніки і технології,  

механізацію  та автоматизацію  

виробничих  процесів.  Багато  

підприємств  розташовані  в  

будівлях  з неповним  складом  

приміщень, внаслідок  чого  

порушується потоковість  

технологічних процесів,  не  

дотримуються  санітарно-

гігієнічні вимоги до  

взаємозв'язку  приміщень, 

використовується морально  

застаріле  обладнання.  Все  це  

диктує  необхідність 

реконструкції багатьох 

підприємств із збереженням 

контурів будівлі при 

одночасному їх технічному 

переозброєнні та модернізації. 

Лекція 

закладів ресторанного 

господарства : навч. 

посіб. / A.A. Мазаракі, 

М.1. Пересічний, СЛ. 

Шаповал та ін. - К.: 

КНТЕУ, 2008. - 307 с. 

 

Допоміжна  

література: 

5. Менеджмент 

готельно-ресторанного 

господарства : навч. 

посіб. [Г. Б. Мунін, 

Ю. О. Карягін, 

Х. Й. Роглєв, 

С. І. Руденко ; за заг. ред. 

М. М. Поплавського,  

О.О. Гаца. — К. : Кондор, 

2008. — 460 с. 

6.  Менеджмент 

туристичної індустрії : 

навч. посіб. для студ. 

вищих навч. закладів  /  

І. М. Школа, 

Т. М. Орховська, 

І. Д. Козьменко, 

І. Р. Лощенюк та ін. ; за 

ред. проф. І. М. Школи. 

—Чернівці : Книги - ХХІ, 

2003. — 596 с. 

7. Сахно Є. Ю. 

Менеджмент сервісу :  

теорія та практика : 

навч. посіб. 

[Електронний ресурс] / 

Є. Ю. Сахно, М. С. 

Дорош, А. В. Ребенко.   

— К. : Центр учбової 

літератури, 2010. — 

328 с. — Режим 

доступу : 

http://pidruchniki.ws/193

90825/menedzhment/org

anizatsiya_tehnologiya_n

adannya_turistichnih_pos

lug. 

Пуцентейло П. Р. 

Економіка і 

організація 

туристично-

готельного 

2  

9 

Вимоги до готелів. 

Готелі, як споруди та місця 

обслуговування побутових та 

громадських потреб людини 

Семінарське 

заняття 
2 

Протягом 

поточного 

тижня 

10 

Тема 6. Характеристика 

інженерних систем закладів 

ГРГ 

Інженерне обладнання 

будівель – це комплекс 

технічних пристроїв, що 

забезпечують сприятливі 

(комфортні) умови побуту, 

трудової діяльності, 

технологічного процесу в 

приміщеннях громадської 

будівлі. Інженерне обладнання 

за призначенням можна 

умовно розділити на окремі 

інженерні системи (опалення, 

Лекція 2  

http://pidruchniki.ws/19390825/menedzhment/organizatsiya_tehnologiya_nadannya_turistichnih_poslug
http://pidruchniki.ws/19390825/menedzhment/organizatsiya_tehnologiya_nadannya_turistichnih_poslug
http://pidruchniki.ws/19390825/menedzhment/organizatsiya_tehnologiya_nadannya_turistichnih_poslug
http://pidruchniki.ws/19390825/menedzhment/organizatsiya_tehnologiya_nadannya_turistichnih_poslug
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кондиціонування, водопоста-

чання, вентиляція та ін).  

підприємництва : 

навч. посіб. / П. Р. 

Пуцентейло. — К. : 

Центр учбової 

літератури, 2007. — 

344 с. 

11 

Тема 7. Санітарно-гігієнічні, 

екологічні вимоги та 

протипожежна безпека   

Фізіологічні потреби людей  

знаходять  своє  відображення  

в санітарних вимогах,  

пов'язаних з природним  

освітленням, інсоляцією,  

звукоізоляцією, повітро-

обміном, температурно-

вологісним режимом.  

Лекція 2  

12 

Тема 8. Інформаційне 

проектування. Використання 

інформаційних систем і 

технологій. 

Системи автоматизації 

закладів розміщення (Fidelio, 

Opera, Parus). Автоматизовані 

системи управління закладами 

харчування. Особливості 

апаратного та програмного 

забезпечення. Головні 

переваги АСУ в закладах ГРГ 

Лекція 2  

13 

 

Кольорове вирішення 

інтер’єру. Дизайн та 

озеленення приміщень 

приймально-вестибюльної 

групи. 

Семінарське 

заняття 
2  
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14 

Тема 9. Проектування та 

дизайн високогірних 

туристичних притулків. 

Історія появи гірських 

притулків в Україні та світі. 

Першими будівничими на 

високогір’ї були мешканці 

гірських долин, які у верхніх 

частинах території над 

поселеннями використовували 

і надалі вживають природні 

ресурси для двох основних 

форм господарювання:  

лісозаготівлі та  скотарства.  

Туристичні  притулки  у  горах  

виникли  у  середині  ХІХ  ст.  

для  задоволення  потреби  у 

короткочасному перебуванні 

та проживанні на високогір’ї. 

Перші притулки мали за 

основу сільську хату, у  

Карпатах найчастіше у  

вигляді дерев’яної  зрубної  

конструкції  зі  спадистими  

дахами. Новітні приклади 

гірських туристичних 

притулків альпійських країн 

демонструють відірваність  від  

традиційної житлової  

архітектури долин, мають  

умисно пластичний,  

мінімалістичний, 

“техністичний” та інший 

характер. Ідеї безпеки, 

екологічності, захисту  

довкілля,  економії  матеріалів  

та ресурсів стають  

визначальними, а великі 

будинки туристичних  

притулків  начинені  новітніми  

технічними  устаткуваннями. 

Особливості проектування, 

використання відновлюваної 

енергетики. Дизайнерські 

рішення. 

Лекція 2  

15 
Характеристика інженерних 

систем готелю. 

Семінарське 

заняття 
2 

Протягом 

поточного 

тижня 
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Тема 10. Проектування 

приміщень адміністративно-

господарського і громадського 

призначення 

Група адміністративно-

господарських приміщень в 

готелях забезпечує простір та 

умови для основного 

технологічного процесу 

обслуговування, управління, 

інженерно-технічного та 

господарського функці-

онування всіх приміщень 

готельного підприємства. 

Структура і кількість 

приміщень залежить від 

місткості, категорії, профілю 

діяльності готельного закладу. 

Усі адміністративно-

конторські  приміщення згідно 

функцій у процесі управління 

умовно поділяються на 

основні та допоміжні. Група 

приміщень громадського 

призначення в готелях 

виконує важливу соціальну і 

виробничу функцію – 

забезпечує простір для 

організації процесу 

споживання готельних послуг, 

тут здійснюється процес 

виробництва готельного 

продукту. Приміщення  

громадського призначення в 

порівнянні з іншими 

функціональними приміщен-

нями характеризується 

значними розмірами, їх 

ємність і структура залежить 

від загальних розмірів 

готельного закладу і профілю 

його діяльності.  

Лекція 2  

17 

Характеристики 

протипожежних систем безпеки 

готелів. Пожежні сповіщувачі 

та системи автоматичного 

пожежогасіння 

Семінарське 

заняття 
2 

Протягом 

поточного 

тижня 
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Тема 11. Проектування 

житлових та побутових 

приміщень готелів 

Планування  житлового  

поверху в готелях  

визначається типом  

горизонтальних комунікацій 

(коридорів), що забезпечують 

функціональний зв'язок між  

приміщеннями поверху. Тип  

поверху визначає  планувальну  

організацію житлових  номерів  

і господарських приміщень, 

його економічність, 

можливість рекреаційного 

використання, планувальну  

організацію вертикальних 

комунікацій. Розрізняють  такі  

типи  планування житлового 

поверху: коридорна, галерейна, 

секційна, комбінована. 

Лекція 2  

19 

Поверхові плани 

готелів. Проектування на 

персональному комп’ютері в 

програмі Arcon. 

Практична 

робота 

 

2  

20 

Тема 12. Етапи проектування 

закладів ресторанного 

господарства при готелях 

Підприємства харчування 

в готелях слід проектувати у 

відповідності з завданням на 

проектування з урахуванням 

вимог існуючих нормативних 

документів. Підприємства 

ресторанного господарства, 

розташовані в готелях, слід 

поділяти на відкриті і  закриті, 

обслуговуючі тільки 

проживаючих.  

Лекція 

 

2  

21 
Плани готельних комплексів та 

курортів: порівняльний аналіз. 

Практична 

робота 

 

2 
Протягом 

трьох 

занять 
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22 

Тема 13. Проектування 

виробничої програми закладів 

ресторанного господарства 

різного типу 

Вихідними даними для 

технологічних розрахунків є 

тип підприємства, яке проек-

тується, та його потужність. 

Основою всіх технологічних 

розрахунків є виробнича 

програма підприємства, що 

проектується. Виробнича 

програма обумовлена, 

насамперед, характером  

технологічного процесу,  

типом  і  класом  підприємства,  

характером виробництва і 

системою обслуговування. На 

заготівельних підприємствах 

виробнича програма визначає  

середньодобовий випуск 

продукції протягом року з 

урахуванням сезонності.  

Лекція 

 

2  

23 

Проектування 

приймально-вестибюльної 

групи приміщень. 

Практична 

робота 
 

2 
Протягом 

трьох 

занять 

24 

Тема 14. Проектування 

виробничих цехів закладів 

ресторанного господарства 

готельних комплексів. 

До заготівельних цехів 

ЗРГ належать: овочевий, 

м’ясо-рибний. М'ясо-рибний 

цех призначений для 

первинної обробки м'яса, 

птиці, риби та приготування 

напівфабрикатів. У м'ясо-

рибному цеху здійснюється 

механічна кулінарна обробка  

м'яса, птиці, риби. Термін 

роботи цеху залежить від 

режиму роботи підприємства. 

Основною вимогою при  

організації м'ясо-рибного  цеху  

є розмежування технологіч-

ного обладнання, інвентарю та 

інструментів для обробки м'яса 

і риби.  

Лекція 

 

2  
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Добір 

меблівприймально-

вестибюльної групи та їх 

розміщення. Проектування на 

персональному комп’ютері в 

програмах Arcon 

Практична 

робота 

 

4 
Протягом 

двох 

занять 

26 

Тема 15. Проектування  

приміщень для прийому,  

зберігання продуктів та 

предметів матеріально-техніч-

ного призначення у  ресторан-

ному господарстві готельних 

комплексів.Складські 

приміщення класифікують на 2 

групи: охолоджувані і не 

охолоджувані. В 

охолоджуваних зберігають 

швидкопсувні  продукти  

м'ясо,  рибу,  жири,  молоко, 

молочнокислі та гастрономічні 

продукти, зелень, фрукти, 

холодні і винно-горілчані 

напої, напівфабрикати, готові 

кулінарні та кондитерські 

вироби, (харчові відходи). 

Лекція 

 

2  

27 
Проектування закладів 

ресторанного господарства 

Практична 

робота  

 

4 
Протягом 

двох 

занять 

28 

Тема 16. Проектування 

торгової та адміністративно-

побутової групи приміщень 

закладів ресторанного 

господарства у готелях 

До груп приміщень для 

відвідувачів входять зали з 

роздавальними, вестибюль  із 

гардеробом, туалетними 

кімнатами й умивальниками. 

Приміщення  для  відвідувачів  

необхідно розміщувати в 

надземних поверхах. У 

закладах ресторанного 

господарства допускається  

передбачати ці приміщення в 

цокольних поверхах. Зали, як 

правило, мають природне  

освітлення (бічне або верхнє);  

інтенсивність освітлення 

Лекція 

 

2  
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повинна відповідати вимогам 

СанПиН 42-123-5777-91. За 

сприятливих містобудівних 

умов зону обслуговування 

розташовують уздовж 

південного або південно-

східного фасаду будівлі 

закладу. Послідовність  

розміщення та взаємозв’язок  

приміщень торгової групи 

зумовлюється  схемами  руху  

відвідувачів, персоналу,  що  

обслуговує, потоків  чистого  й 

брудного посуду. Зали  

повинні  бути  зручно  зв’язані  

з  приміщеннями  вестибюля 

(гардеробом, санвузлом для 

відвідувачів), роздавальною й 

мийною столового посуду. 

29 

Проектування житлових 

приміщень на персональному 

комп’ютері в програмі Arcon. 

Практична 

робота 

 

6 
Протягом 

двох 

занять 

30 

Тема 17. Об’ємно-

планувальні  рішення  закладів  

ресторанного  господарства 

при готелях 

Об'ємно-планувальні 

параметри будівлі 

підприємства харчування 

визначаються потужністю 

підприємства, особливостями 

технологічного процесу, 

розміщенням обладнання. 

Досвід проектування і 

будівництва підприємств 

харчування дозволяє виділити 

наступні напрямки їх об'ємно-

планувальних рішень залежно 

від розміщення, а саме: у 

будинках, що стоять окремо; в 

прибудовах будинку іншого 

призначення; в будівлі іншого 

призначення. Розміщення 

підприємства харчування в 

будівлі, яке розташоване 

окремо, має перед іншими  

рішеннями  ряд  переваг.  

Перш  за  все,  легше  

вирішуються  всі  технологічні 

завдання проектування. Однак, 

Лекція 

 

2  
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в сучасних умовах будівництво 

нової будівлі надзвичайно 

дороге. У  прибудовах  до  

будівлі  іншого  призначення  

підприємства  харчування 

розміщують тоді, коли це 

обумовлено архітектурними 

вимогами або відповідає їм 

(якщо таким  способом  

вирішується  питання  

землевідведення  під  

будівництво  підприємства 

харчування). 

                   
 

 


