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Тема:  Типологія готельних підприємств. 

Мета: Охарактеризувати типологію готельних підприємств, розкрити її призначення; розвивати 

аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати повагу до професії. 

Хід уроку: 

           Матеріальна база, що призначена для розміщування туристів, посідає одне з перших 

місць при формуванні туристичної інфраструктури, бо якість проживання та відповідне 

обслуговування, безперечно, впливають на рівень туристичного сервісу. За міжнародними 

рекомендаціями (ВТО), заклади розміщення поділяють натри групи : 

•  готелі й аналогічні заклади розміщення; 

•  комерційні та соціальні заклади розміщення; 

•  спеціалізовані заклади розміщення; 

    Готелі - найпоширеніший стаціонарний тип розміщення туристів, який 

характеризуємося високим рівнем матеріально-технічної бази і сервісу. 

    Готелі — це заклади, які мають не менше 10 кімнат, з них не більше 20 відсотків 

нічліжних місць може бути в кімнатах, більших за двомісні (під готельним закладом 

розуміють об'єкт, в якому надають готельні послуги, тобто тимчасове винаймання кімнат 

або надання послуг, пов'язаних з ним). 

   Туристичний готель— не особливий тип готелю, призначений для надання туристам 

комплексу послуг, пов'язаних з мандрівкою. 

    Транзитний готель— це готель, що обслуговує: людей, які тимчасово залишили своє 

основне місце проживання (на день, на тиждень, на місяць), щоб розв'язані бізнесові 

проблеми або ж відпочити. 

 

      Резидентський - будинок з квартирами (апартаментами) з додатковим 

обслуговуванням за готельною програмою. Па відміну від транзитних, резидентські готелі 

є офіційними місцями проживання (резиденціями) своїх клієнтів, тобто  номери тут здають 

і, відповідно, винаймають в оренду. 

     Мотель—   це   готель   для   автотуристів.    Розташовуються вздовж автомобільних трас 

або при під'їздах до міста. Мотель - це достатньо комфортабельний готель для тих, хто 

подорожує автомобілем, зі стоянками для автомобілів, автосервісом, ресторанами або кафе, 

іншими видами обслуговування. 

    Пансіонат— це заклад розміщення, який надає для туристів не менше семи кімнат, 

готельні послуги та 

цілодобове харчування. 

Існують також 

національні готелі, у яких 

представлено 

національні традиції 

країни. 

     Парадор — готель, що 

належать державі й 

побудований у 

національному стилі 

переважно на околиці 

міста або в сільській 

місцевості Іспанії. 

     Рьокан — готель у 

традиційному 

японському стилі. При 

вході відвідувачі 



роззуваються і взувають традиційне японське взуття. Сплять у рьокані на підлозі, на 

спеціальних матрацах — футонах. У кімнаті (15—17 м2) часто розміщуються 5—-7 осіб. У 

номерах здебільшого немає ванних кімнат (іа винятком рьоканів, побудованих, останнім 

часом для іноземців), натомість є лазня загального користування. 

    Туристичні бази - місце 

обслуговування туристів 

(готель МОНОДІЖІИІЙ табір 

або центр, мотель, кемпінг 

тощо); установа пов'язана з 

активним туризмом; місце 

початку радіальних та 

кільцевих маршрутів; пункт 

відпочинку па лінійних 

маршрутах (пішохідних, 

водних, лижних, 

велосипедних тощо). 

     Кемпінг— літній., 

технічно обладнаний табір 

для автотуристів зі зв'язком, 

водогоном, можливостями 

техогляду для автомобілів, а 

також нічлігу в наметах, 

спальних кімнатах., 

автомобільних причепах. 

Обов'язковим є паркування автомобіля. 

      Бунгало -  невелика будівля  5 легких матеріалів для розміщення туристів.  Поширена 

в молодіжних таборах.  

     Будинок відпочинку—- рекреаційний заклад із різноманітними циклами рекреаційних 

занять та використанням ресурсів прилеглої території. 

     Ботокемпінг - рекреаційний заклад сезонного тину зі спорудами та засобами для 

технічного обслуговування плавзасобів Розташовується у проміжних пунктах лінійних 

водних туристичних маршрутів. Місткість 50 - 200 місць. 

      Мотокемн— туристична установа комбінованою тину, па зразок мотелю, яка діє 

упродовж року, і кемпінг, що функціонує влітку. 
     Ротель— установа туризму, 

призначена для літнього відпочинку 

автотуристів, які подорожують 

автомобілями з трейлерами. 

 

      Ботель—рекреаційний заклад, 

призначений для цілорічного 

функціонування на зразок 

турбази, розташований на березі 

річки або іншої водойми зі 

спорудами для технічного 

обслуговування плавзасобів. У 

системі водних туристичних 

маршрутів — це початкові, кінцеві 

пункти або проміжні, з великою 

кількістю екскурсійних об'єктів, 

де необхідне тривале перебування 

туристів. Ботелі виконують роль 



центрів радіальних водних маршрутів. У холодну пору року їх використовують як готелі, 

будинки рибалок, спортивні бази тощо. Місткість — 100- -200 місць. 

       Флотель (плавготель, готель на воді)— рекреаційний заклад сезонного гину, який 

функціонує повністю на плаву, з розташуванням спальних і громадських приміщені, на 

дебаркадерах чи застарілих теплоходах. Місткість - 200-300 місць. Дебаркадери можуть 

блокуватися, утворюючи гавань для прогулянкових суден. Флотель призначений для 

пересування за маршрутом із зупинкою на 1—3 денний відпочинок у мальовничих місцях. 

Флотелі можуть 

швартуватися па березі 

озера чи водосховища на 

період навігації та бути 

опорним пунктом 

радіальних водних 

маршрутів. Па відміну від 

ботелів, у флотелях 

туристам надасться 

широкий асортимент 

послуг для відпочинку на 

воді: водні лижі, 

спорядження для 

рибальства тощо. 

Поширені в США, Іспанії, 

Швейцарії. 

 

      Притулки— заклади, 

які маніть не менше 10 

нічліжних місць, 

розташовані в проміжному пункті лінійних або кільцевих туристичних маршрутів і падають 

готельні послуги передусім особам, які займаються кваліфікованою туристкою. 

     Приватні заклади розміщення— це будинки або кімнати в приватних приміщеннях, 

які надають власники під час туристичного сезону туристам для відпочинку; в містах, які 

відчувають дефіцит нічліжної бази, частину приватних квартир використовують цілорічно. 

Питання для самоперевірки: 

1. Які заклади розміщення, на вашу думку, найпопулярніші серед туристів? Чому ви так 

вважаєте? 

2. Які заклади розміщення, на вашу думку, найпопулярніші в Україні? Чому ви так 

вважаєте? 

3. Які заклади розміщення, на вашу думку, найпопулярніші за кордоном? Чому ви так 

вважаєте? 

 

Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки, законспектувати 

матеріал з теми 

Рекомендована література: А. Михайличенко «Туроперейтинг», К: Наукова думка, 2018; 

В. К. Бабарицька,,О. Ю. Малиновська «Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-

термінологічні основи, сервісне забезпечення тур продукту», К: Наукова думка, 2018 

 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 
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