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Тема уроку 60, 61 Устаткування закладів готельно-ресторанного 

господарства 
Мета: Оволодіди знаннями щодо призначення, видів устаткування закладів 

готельно-ресторанного господарства. 

Хід уроку 

Особливістю готельного комплексу є надання додаткових послуг, які є 

обов’язковими навіть у випадку, коли не приносять прибутки, оскільки є 

складовою частиною продукту під назвою «готельні послуги». Основні 

властивості цих послуг: 

 обмежена можливість зберігання (комплекс готельних послуг у цілому не 

може бути збережений для подальшого продажу); 

 терміновий характер готельних послуг (проблеми, що стосуються 

обслуговування, повинні вирішуватися швидко); 

 участь персоналу у виробничому процесі (людський фактор впливає на 

неоднорідність, мінливість якості та пов’язані з ними проблеми 

стандартизації готельних послуг); 

 сезонний характер попиту на готельні послуги (попит залежить від пори 

року, днів тижня, що значною мірою впливає на заселення готелів); 

 взаємозалежність вибору готельних послуг і мети подорожі (рішення 

подорожуючих відвідати певне місце звичайно ґрунтується не на факті 

наявності в цьому місці конкретного готелю). 

Відповідно до ДСТУ 4269:2003 ПОСЛУГИ ТУРИСТИЧНІ. 

КЛАСИФІКАЦІЯ ГОТЕЛІВ всі заклади готельного господарства класифікують 

за категоріями здійснюють згідно із загальною характеристикою готелю, яку 

визначають комплексом вимог до: 

 матеріально-технічної оснащеності; 

 переліку надаваних послуг; 

 кваліфікації персоналу. 

Готель повинен мати зручні під'їзні шляхи з необхідними дорожніми 

знаками, упорядковану і освітлену прилеглу територію, майданчик з твердим 

покривом для короткочасного паркування і маневрування, за наявності 

окремого входу в ресторан — вивіску з його назвою. 

Готель, що займає частину будинку, повинен мати окремий вхід. 

Архітектурно-планувальні і будівельні елементи готелю та 

використовуване технічне устаткування повинні відповідати вимогам ДБН 

В.2.2-9. 

У готелі потрібно створити умови, щоб убезпечити життя, здоров'я 

туристів, зберегти їхнємайно та захистити навколишнє середовище згідно з 

ДСТУ 4268. 
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Готелі мають бути оснащені інженерними системами і устаткованням, які 

забезпечують: 

 постійне електропостачання; 

 гаряче і холодне водопостачання (цілодобово); 

 каналізацію; 

 опалення, що забезпечує температуру в межах від 18 °С до 22 °С у 

житлових і громадських приміщеннях; 

 вентиляцію (природну або примусову), яка забезпечує нормальну 

циркуляцію повітря і запобігає проникненню сторонніх запахів у номери і 

громадські приміщення; 

 телебачення (підведення до усіх номерів); 

 телефонний зв'язок; 

 освітлення у номерах: природне (не менше одного вікна), штучне, 

забезпечене лампами розжарювання – 100 лк; люмінесцентними лампами – 

200 лк; у коридорах – цілодобове освітлення. 
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