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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 
рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів: 
денна  – 5 
 

Галузь знань 
24 «Сфера 

обслуговування»  
(шифр, назва) 

 Нормативна 

Модулів –   
Напрям 

 (шифр, назва) 
Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 Спеціальність 
(професійне 

спрямування) 
241 «Готельно-

ресторанна справа» 
  

4-й  
Індивідуальне науково-
дослідне завдання  - 

Семестр 

Загальна кількість  
годин  – 150 

7-8-й  

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 4 
самостійної роботи 
студента – 2,25 

Освітньо-
кваліфікаційний 

рівень: 
бакалавр 

48 год.  

Практичні, семінарські 

48 год.  
Лабораторні 

 -   
Самостійна робота 

54 год.  
ІНДЗ:  

Вид контролю:  іспит 

 
       Примітка. 
      Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної й індивідуальної роботи 
становить : 1,7 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна “Проектування та дизайн закладів готельно-ресторанного 

господарства” читатиметься на кафедрі туризму географічного факультету Львівського 

національного університету імені Івана Франка для студентів-бакалаврів 4 курсу денної форми 

навчання спеціальності  241 «Готельно-ресторанна справа» 

Метою викладання навчальної дисципліни “Проектування та дизайн закладів готельно-

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

господарства згідно їхньої соціально-культурної, утилітарної та естетичної функцій. 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Проектування та дизайн закладів готельно-

ресторанного господарства ” є:  засвоєння студентами знань, які будуть необхідні у подальшій  

професійній діяльності; опанування теоретичними  основами  проектування  закладів  готельно-

ресторанного господарства,  сучасними  методиками  і  галузевими  вимогами  до  розробки 

проектної  документації  при  створенні  нових  або  реконструкції  існуючих закладів  готельно-

ресторанного  господарства  на  базі  вивчення  законодавчих документів,  нормативної,  

спеціальної,  довідкової  літератури  та  ресурсів всесвітньої інформаційної мережі. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

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. 

 

. 

 
 

3. Програма навчальної дисципліни 

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

господарства 
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Тема 1. Суть,  мета,  завдання,  історія  виникнення  та  напрямки розвитку проектування. 
Мета проектування підприємства  –  розробка комплексної технічної документації, на 

підставі якої здійснюється будівництво або реконструкція підприємства на відведеній земельній 
ділянці. Завдання проектування зводяться до створення проекту будівлі, яка відповідає за своєю  
технологічною  структурою  архітектурно  планувальному,  конструкторському, 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.  У  кожному  з  періодів науково-технічний  
зміст  і  методи  створення  конструкції  технічних  засобів  визначалися рівнем розвитку 
продуктивних сил і матеріального виробництва.  

На сьогодні  немає  чіткої  класифікації видів проектувальної  діяльності.  Умовно її можна  
уявити,  поклавши  за  основу  професійну  спрямованість  і  характер  об'єктів проектування в 
різних сферах людської діяльності. Результатом  проектування  є  проект.  Проектом  в  
інженерному  проектуванні називається  комплексний  технічний  документ,  який  складається  з  
текстової (пояснювальна  записка,  розрахунки,  обґрунтування)  і  графічної  (креслення  і  схеми) 
інформації,  замовлених  специфікацій  на  матеріали,  вироби  та  обладнання,  а  також 
кошторисних  документів,  відповідно  з  яким  будують  і  експлуатують  об'єкт,  що проектується. 

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. У  структурі  важливих  функціональних  зон  прилеглої  до  готелю  території виділяється  
майданчик  для  паркування  автотранспорту,  вхід  в  готель,  під'їзні  шляхи  до приміщень  
допоміжних  служб,  гараж,  спортивні  споруди  та  для  відпочинку,  зелені насадження.  
Планування  і  розміри  прилеглої  до  готелю  території  повинні  бути раціональними і 
відповідати вимогам окремих категорій готелів щодо рівня комфорту. Площа ділянки для 
забудови готелю визначається завданням на проектування або проектом  з  урахуванням  умов  
розміщення,  характеру  міського  середовища, функціонального складу і категорії готелю.  

Тема 3. Організація сервісного процесу у готельно-ресторанних комплексах 
Сучасні готельні підприємства – 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. Можливістю вибору будь-яких пропонованих готелем послуг 
упродовж тривалого терміну зумовлює універсальність готельних закладів. Всі приміщення 
готелів розділяються на чотири головні групи: житлові; адміністративно-господарські; інженерно-
технічні та підсобні приміщення; приміщення громадського призначення. Структура приміщень в 
готелях  визначається його типом, категорією, розмірами, особливостями організації комфорту для 
гостей та умов праці персоналу.  

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. 
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Змістовий модуль 2. Матеріально-технічне та інженерне забезпечення функціонування 

готелів 

Тема 5. Реконструкція закладів індустрії гостинності 
Побудовані понад 15-20  років  тому  за  типовими  та  індивідуальними  проектами їдальні, 

ресторани, кафе та інші підприємства ресторанного 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.  Сформовані  методи  і  форми обслуговування  не  відповідають  
запитам  споживачів.  Все  це  диктує  необхідність реконструкції багатьох підприємств із 
збереженням контурів будівлі при одночасному їх технічному переозброєнні та модернізації. 

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, кондиціонування, водопостачання, вентиляція 
та ін).  

Тема 7. Санітарно-гігієнічні, екологічні вимоги та протипожежна безпека   
Розміщення  готелів  має  відповідати  потребам  що  проживає  в  місті, курортах,  заміських  

територіях  тимчасового  населення.  Розміщення  готелів  в основному  визначається  
перебуванням  туристів,  гостей,  відрядних  в центральних  районах  міста,  де  розташовані  
адміністративні  і  громадські організації,  заклади  науки  і  культури.  Однак,  певна  кількість  
приїжджаючих пов'язано з об'єктами, розташованими в периферійних районах міста. Фізіологічні  
потреби  людей  знаходять  своє  відображення  в  санітарних вимогах,  пов'язаних  з  природним  
освітленням,  інсоляцією,  звукоізоляцією, повітрообміном,  температурно-вологісним  режимом.  
У  ДБН  В.2.5-28-2006 «Державні будівельні Норми України. Інженерне обладнання будинків і 
споруд. Природне  і  штучне  освітлення»  визначено,  що  всі  житлові  приміщення обов'язково  
повинні  мати  природне  освітлення,  санітарні  вузли  можуть  бути освітлені  «другим»  світлом  
через  фрамуги  у  верхній  частині  стіни  між санітарним вузлом і кімнатою. Крім того, всі 
житлові приміщення повинні бути інсоліроватися  протягом  певного  часу. Інсоляція  -  
освітлення  приміщення прямими  сонячними  променями.  Для  забезпечення  цієї  вимоги  
необхідно  при проектуванні  зорієнтувати  будівлю  по  сторонах  світу  або  в  об'ємно-
планувальному рішенні розташувати житлові приміщення з того боку будівлі, яка більше буде 
освітлюватися сонцем.   

В  готелях  повинна  бути  забезпечена  ізоляція  житлових  і  громадських приміщень  від 
шуму.  Шуми  можуть  бути  зовнішні  (близько  розташовані підприємства  або  галасливі  вулиці)  
і  внутрішні  (обладнання,  технічні приміщення).  Готелі  необхідно  розташовувати  на  ділянках,  
віддалених  від промислових  підприємств,  або  проектувати  розділові  зелені  смуги  між  ними.  

Протипожежні заходи мають на меті попередження виникнення пожеж, локалізацію 
вогнищ займання, обмеження можливості розповсюдження вогню по  будівлі,  полегшення  
пожежогасіння,  збереження  стійкості  конструкцій  в умовах впливу високих температур, вогню і 
води, створення умов для безпечної евакуації людей з палаючих будівель, забезпечення під'їзду і 
доступу пожежних коштів до вогню пожежі.   

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. 

Змістовий модуль 3. Проектування приміщень готельного господарства 

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.  Збудоване  з  наявних  матеріалів  і  ресурсів тимчасове житло – колиби, лісничівки, 
пастуші стаї, стайні тощо вражають простотою і досконалістю. Сфера оздоровлення, відпочинку і 
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спорту зумовлює широку  палітру  готельних  будинків, які  пов’язані  передусім  із  поселеннями.  
Архітектурно вони є дуже різноманітними, а на верхів’ях сполучені, як правило, із горішніми 
станціями витягів чи  колій. 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. При цьому 
простежується логіка простоти  функціонального зонування, ясність траєкторій руху, висока 
технологічність монтажу та експлуатації. 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. 

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 функціонування всіх приміщень готельного підприємства. Адміністративно-
конторські приміщення основні у  забезпеченні  функції управління  готельним  підприємством,  
забезпечують простір для адміністрації  та допоміжного  персоналу.  У  планувальній  структурі 
готельного підприємства адміністративно-конторські  приміщення  найчастіше  розташовані  на  
першому-другому поверсі, який забезпечує швидкий доступ і контроль за роботою основних 
служб готелю, взаємодію з клієнтами. 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. Господарські і 
підсобні приміщення призначені для збереження засобів матеріального  забезпечення служб  та  
інших  структурних  підрозділів  готелю.  До  групи приміщень  цієї  категорії  також  належать  
складські  приміщення  з  збереження  білизни, інвентарю,  меблів,  продовольчих товарів, 
специфічного обладнання з необхідними характеристиками  температури і вологості повітря,  
приміщення  завідувача  складськими приміщеннями, пральня. У планувальній організації 
готельних засобів господарські і підсобні приміщення розташовуються на цокольному поверсі або 
на першому поверсі, на житлових поверхах найчастіше розташовуються приміщення для 
зберігання білизни та інвентарю. 

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 приміщеннями характеризується значними 
розмірами, їх ємність і структура залежить від загальних розмірів готельного закладу і профілю 
його діяльності. У  планувальній  організації  кожного  типу  приміщень  громадського  
призначення згідно  значення  простору  в  їх  функціонуванні,  виділяється  основний,  
додатковий  і допоміжний простір. Приміщення  розважального  та  інформаційно-пізнавального  
обслуговування  в плануванні  готельних  споруд  найчастіше  розташовані  в  одному об'ємно-
планувальному просторі приміщень, можуть бути заблоковані або  розташовуватися в окремій 
споруді. Часто  розважальні  та  інформаційно-пізнавальні  приміщення розташовані спільно або в 
структурі приміщень ресторанного господарства, туристично-спортивного призначення та 
композиційно їх доповнюють. Структура  приміщень  розважального та інформаційно-
пізнавального обслуговування залежить від ємності, комфорту, спеціалізації, розташування 
готелю. Найбільш типовими в готелях є різнофункціональні зали:  конференц-зали,  універсальні, 
виставкові спортивні, танцювальні та ін. 

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 
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вертикальних комунікацій. Розрізняють  такі  типи  планування житлового поверху: коридорна, 
галерейна, секційна, комбінована. 

 

Змістовий модуль 4 Проектування закладів ресторанного господарства при готелях 

Тема 12. Етапи проектування закладів ресторанного господарства при готелях 
Підприємства харчування в готелях слід проектувати у відповідності з завданням на 

проектування з урахуванням вимог ДБН В.2.2-9, ДСТУ 4281 та СанПиН 42-123-5777, ДБН В 2.2-
20:2008. «Готелі. Будинки і споруди». Підприємства ресторанного господарства, розташовані в 
готелях, слід поділяти на відкриті (загальнодоступні, але з переважним обслуговуванням 
проживаючих у готелі, що мають  доступ  як  з  готелю,  так  і  населеного  пункту,  де  
знаходиться  готель)  і  закриті, обслуговуючі тільки проживаючих. Вхід в заклади ресторанного 
господарства (ресторан, кафе, бар) для готелів категорії від ** до ***** повинен бути з готелю, 
для ресторанів в готелях категорії від *** до ***** може бути і окремий вхід з вулиці, але це не 
стосується закладів ресторанного типу, розташованих вище другого поверху. У готелях категорії 
від ** до ***** слід передбачати їдальні та буфети персоналу з розрахунку  одночасної 
мінімальної посадки 30%  найбільшої  зміни  в  їдальнях  і  2%  у буфетах. У готелях категорії * - 
відповідно 20% і 10%. У готелях категорії **** і ***** слід передбачати окреме приміщення для 
харчування персоналу. 

Тема 13. Проектування виробничої програми закладів ресторанного господарства різного 
типу 

Вихідними даними для технологічних розрахунків є тип підприємства,  яке проектується, 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.  

Виробничу програму заготівельних цехів розробляють на тиждень, 2-3  тижні, на квартал, 
на рік. Централізоване  виробництво  напівфабрикатів  різного  ступеня  готовності організується  
на  заготівельних  підприємствах  в  м'ясному,  птицегольовому,  овочевому, рибному, а також у 
спеціалізованих цехах – кулінарному та кондитерському. Воно припускає  поділ виробничого 
процесу на спеціалізовані лінії і ділянки з виготовлення подібних за технологією напівфабрикатів і 
виробів. При цьому враховуються асортимент продукції,  способи  кулінарної  обробки,  вимоги  
санітарії,  умови  зберігання  та  реалізації продукції.   

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 технологічного обладнання, інвентарю та інструментів для обробки м'яса і 
риби. В даному цеху  виділяються  окремі  лінії  обробки  цих  видів  сировини. На лінії  м'ясних 
напівфабрикатів  здійснюється  технологічний  процес  виробництва  порційних, дрібношматкових 
і рубаних напівфабрикатів з м'яса і птиці. На лінії рибних напівфабрикатів здійснюється 
технологічний процес виробництва порційних,  дрібношматкових і рубаних напівфабрикатів з 
риби. У цеху приготування м'ясо-рибних  напівфабрикатів  робиться  первинна  обробка  м'ясних  і  
рибних напівфабрикатів.  На  лінії  обробки  продуктів  встановлено  виробничий  стіл  з  мийною 
ванною, передбачено необхідний інвентар та інструменти. 

Тема 15. Проектування  приміщень  для  прийому,  зберігання  продуктів  та предметів  
матеріально-технічного  призначення  у  ресторанному  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). В  не  охолоджуваних  зберігають  сухі  
продукти, овочі,  інвентар, тару, білизна. Кількість і  структура складських приміщень залежать 
від типу підприємства і його місткості. Групу  складських  приміщень  слід  розміщувати  одним  



9 
 

блоком  в  підвальному, цокольному  або  на  першому поверсі будівлі з боку господарської зони 
підприємства. Взаємозв'язок  цих  приміщень визначається їх функціональним  призначенням  і  
схемами вантажопотоків. Охолоджувані і неохолоджувані приміщення повинні бути максимально 
наближені до завантажувального майданчику і приміщення для прийому і розвантаження 
продуктів,  а  також  вантажно-розвантажувальної  рампи. Завантажувальний майданчик 
обладнають  люками,  пандусами,  похилими  і  вертикальними  підйомниками  (під  час 
розміщення складської групи в підвалі або цокольному поверсі), вагами, а також різними засобами 
механізації. 

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 повинна відповідати вимогам СанПиН 42-123-5777-
91. Зону  обслуговування  зазвичай  розміщують  з  боку  головного  фасаду  будівлі або вздовж 
фасаду, з вікон приміщень якого вигідний краєвид (історичне місце, споруда, вид на місто тощо). 
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. 

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, 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). 

 

 

Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і 
тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 
л п лаб Інд ср л п лаб інд с

р 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

3 
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи проектування об’єктів готельно-ресторанного  

господарства 

Тема 1. Суть, мета,  
завдання, історія  
виникнення  та  напрямки 
розвитку проектування. 

6 2 2   2       

Тема 2. Основні  
чинники формування 

8 2 2   4       
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архітектурних типів  
споруд готельно-
ресторанних комплексів 

Тема 3. Організація 
сервісного процесу у 
готельно-ресторанних 
комплексах 

6 2 2   2       

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

6 2 2   2       

Разом зм. модуль 1 26 8 8   10       
Змістовий модуль 2. Матеріально-технічне та інженерне забезпечення функціонування 

готелів 

Тема 5. Реконструкція 
закладів індустрії 
гостинності 

8 2 2   4       

Тема 6. Характеристика 
інженерних систем 
закладів ГРГ 

10 4 2   4       

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

10 2 4   4       

Тема 8. Інформаційне 
проектування.Використанн
я інформаційних систем і 
технологій. 

12 4 4   4       

Разом зм. модуль 2 40 12 12   16       

Змістовий модуль 3. Проектування приміщень готельного господарств 

Тема 9. Проектування та 
дизайн високогірних 
туристичних притулків. 

14 4 4   6       

Тема 10. Проектування 
приміщень адміністратив-
но-господарського і гро-
мадського призначення 

14 4 4   6       

Тема 11 Проектування 
житлових та побутових 
приміщень готелів 

12 4 4   4       

Разом зм. модуль 3 40 12 12   16       
Змістовий модуль 4 Проектування закладів ресторанного господарства при готелях 

Тема 12. Етапи 
проектування закладів 
ресторанного господарства 
при готелях 

8 4 2   2       

Тема 13. Проектування  
виробничої програми  
закладів ресторанного 
господарства різного типу 

8 4 2   2       

Тема 14. Проектування 
виробничих цехів закладів 
ресторанного господарства 

8 4 2   2       
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готельних комплексів. 
Тема 15. Проектування  
приміщень  для  прийому, 
зберігання продуктів та 
предметів матеріально-
технічного призначення  у  
ресторанному господарстві 
готельних комплексів. 

8 4 2   2       

Тема 16. Проектування 
торгової та 
адміністративно-побутової 
групи приміщень закладів 
ресторанного господарства 
у готелях 

6 2 2   2       

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

6 2 2   2       

Разом зм. модуль 4 44 20 12   12       

Усього годин  
150 48 48   54     

 
 

 

4. Теми семінарських занять 

 

№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість 
годин 

1 
Етапи розвитку та класифікація закладів ГРГ. 
 

2 

2 Типи будівель і стадії проектування. 2 

3 Зонування території міста. 2 

4 
Вимоги до готелів. Готелі, як споруди та місця обслуговування 
побутових та громадських потреб людини 

4 

5 
Кольорове вирішення інтер’єру. Дизайн та озеленення приміщень 
приймально-вестибюльної групи. 4 

6 Характеристика інженерних систем готелю. 2 

7 
Характеристики протипожежних систем безпеки готелів. Пожежні 
сповіщувачі та системи автоматичного пожежогасіння 

2 

 Разом 18 
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5. Теми практичних  занять 

 

№ 

з/п 
 

Назва теми 
Кількість 
аудиторн
их годин 

1. 
Поверхові плани готелів. Проектування на персональному 
комп’ютері в програмі Arcon. 

4 

2 
Плани готельних комплексів та курортів: порівняльний аналіз.  

6 

3 Проектування приймально-вестибюльної групи приміщень. 6 

4 
Добір меблів приймально-вестибюльної групи та їх розміщення. 
Проектування на персональному комп’ютері в програмах Arcon 

6 

5 
Проектування житлових приміщень на персональному 
комп’ютері в програмі Arcon. 

4 

6 Проектування закладів ресторанного господарства 4 

 Разом 30 
 

6. Теми лабораторних робіт 

Лабораторні заняття навчальною програмою не передбачені. 
 

7.   Самостійна  робота 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Розвиток громадського готельно-ресторанного господарства.  4 
2 Зміст та оформлення креслень генерального плану 4 
3 Дизайнерські рішення при проектуванні сучасних готелів 6 

4 
Нормативні документи,  які використовуються при проектуванні 
будівель та споруд  

6 

5 Проектування приймально-вестибюльної групи приміщень 4 
6 Кольорове рішення інтер’єру у вестибюлі готелю 4 

7 
Використання ландшафтного дизайну при впорядкуванні 
готельних комплексів 

4 

8 Вимоги до будівництва курортних готелів 6 
9 Проектування житлових приміщень готелю  4 

10 Проектування закладів ресторанного господарства при готелі 4 

11 Проектування високогірних закладів розміщення 4 

12 Історія розвитку закладів ГРГ в західному регіоні України 4 

 Разом 54 

 

9. Індивідуальні завдання  

Індивідуальні завдання навчальним планом не передбачені 
 

10. Методи навчання 

Лекційна форма навчання: розповідь, пояснення, бесіда, дискусія, ілюстрація, демонстрація. 
Практичне заняття: доповідь, відповідь, дискусія.  

 

11. Методи контролю 

1. Поточний – здійснюється на семінарських заняттях. За змістом він передбачає перевірку 
знань студентів з тем семінарського та лекційного заняття та умінь самостійно опрацьовувати 
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навчально-методичну літературу по даній тематиці, а також виконання завдання самостійної 
роботи. 

2. Підсумковий – здійснюється у формі іспиту. Кожен студент отримує індивідуальний 
екзаменаційний білет, який містить запитання по кожній темі навчальної дисципліни. Для 
написання екзаменаційних завдань необхідний  допуск, а саме наявність не менше 20 балів  за 
поточний семестр. 

3. Отримані бали під час іспиту плюсуються до балів отриманих на семінарських та 
практичних заняттях 

Контрольні питання 

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. 
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12. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

Приклад розподілу балів, які отримують студенти для іспиту 

 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 
тест (іспит) 

Сума  

Змістовий 
модуль 1 

Змістовий 
модуль 2 

Змістовий 
модуль 3 

Змістовий 
модуль 4 

 
50 

 
100 

Т 1-2 Т 3 - 4 Т 5 - 6 Т 7-8 Т 9 Т 10-11 Т 12-14 15-17 

5 5 5 5 5 10 10 5 

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    
 

зараховано 
81-89 В 

добре  
71-80 С 

61-70 D 
задовільно  

51-60 Е  

21-50 FX незадовільно  не зараховано  

0-20 F 
незадовільно (без права 

перездачі) 

не зараховано (без 
права перездачі) 

 

 

13. Рекомендована література 

 
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 
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.  
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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. 

 
    

 
                                               Автори:                                     Гамкало М. З. 

                                                                                                                                                              
Манько А. М. 


