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Дата: 15.02.2021 

Тема:  Порядок бронювання номерів у готелі 
Мета: Охарактеризувати порядок бронювання номерів у готелі, розкрити його призначення; 

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

професії. 

Хід уроку: 

     Бронювання - це процес замовлення замовником готелю, основ них (додаткових) послуг у певному 

обсязі з метою їх використання в обумовлені терміни конкретним споживачем або групою споживачів. 

Бронювання місць у готелях, мотелях та інших засобах розмі щень дозволяє персоналові краще 

підготуватися до обслуговування туристів, а туристам - більш раціонально провести дозвілля у 

відповідних центрах. В останні роки бронювання місць здійснюють не тільки організовані, а й 

неорганізовані туристи. Відмінність поля гає в тому, що перші бронюють повні готельні послуги через 

посе редницьку ланку, а другі - безпосередньо. Застосовуються найрізноманітніші форми резервування 

місць: 

• усна; 

• письмова; 

• телефонна; 

• телефаксна; 

• телеграфна тощо. 

       Під час використання автоматичних апаратів для резервування застосовуються спеціальні 

міжнародні готельні коди. Резервування номерів у засобах розміщення здійснюється в два етапи. 

Перший включає запит на бронювання з боку посередниць кої ланки та вміщує такі традиційні відомості: 

ім’я туриста, вид по слуг (ночівля, напівпансіон або повний пансіон), термін перебуван ня. Другий - 

опрацювання матеріалів щодо резервування. Тільки позитивна відповідь дає підставу туристові вважати 

місце забро ньованим. Підтвердження заброньованих послуг - це згода готелю на ви конання 

замовленого й обумовленого переліку основних і додатко вих послуг відповідно до заявки. Відмова у 

бронюванні послуг - це відмова готелю у бронюванні основних і додаткових його послуг у визначений 

договором термін. Сучасний рівень комп’ютеризації системи управління в готелях дозволяє здійснювати 

бронювання та його підтвердження практич но одночасно. Висока економічна ефективність 

використання комп’ютерного бронювання спонукала власників боротися за вплив на ринку туристичних 

агентств. Для залучення турагентів компанії розширюють сферу застосування своїх систем бронювання, 

вклю чаючи до їх програми широке коло послуг: бронювання готельних місць, прокат автомобілів, 

страхування автомобілів, страхування авіапасажирів, оформлення квитків і закордонних паспортів і на 

віть оформлення замовлень на квіти. Реалізація основних послуг може здійснюватись як безпосеред ньо 

в готельному закладі, гак і в спеціалізованих бюро та службах готельних підприємств або бюро 

подорожей. Реалізація основних послуг може бути: 

• централізована; 

• децентралізована; 

• комбінована. 

       Для централізованого продажу готель попередньо укладає дого вір з бюро подорожей про 

реалізацію основних послуг. Як правило, бюро подорожей реалізує основні послуги кількох готельних 

під приємств. Це дає туристам можливість вибрати з великого розмаїт тя видів і розрядів засіб 

розміщення, що відповідає їхнім вимогам. Така форма продажу основних послуг дозволяє досягти 

найбільшо го укомплектування готелів. Однак централізована реалізація готельних послуг не створює 

можливостей для задоволення індивідуальних потреб і переваг ок ремих туристів. Таке завдання може 

вирішити децентралізований продаж, тобто персонал готелю. Ця форма реалізації послуг може 

викликати ускладнення із завантаженням місць і призвести до збільшення витрат на рекламу й 

обслуговуючий персонал. 

    Вища якість обслуговування й ефективність готельної діяльнос ті досягаються за умови 

застосування комбінованих форм продажу послуг, коли в ньому беруть участь готельні підприємства та 

турис тичні агентства. Така форма продажу дозволяє поєднувати перева ги та долати недоліки 

централізованого та децентралізованого про дажу. Зустріч і розміщення туристів у готелях передбачає: 

• перенесення багажу; 



• видачу ключів; 

• супровід до номера. 

      Доцільно разом із ключем видавати туристові візитну картку, яку називають «паспортом готелю», 

в якому потрібно вказати назву готелю, його адресу, категорію та ін. Додатково записуються також 

номер кімнати, термін перебування, транспортні зв’язки готелю. Часто на звороті такого паспорта 

зображено схему району, де розта шовано готель. Розподіл туристів за номерами здійснюється службою 

прийман ня готелю (портьє, адміністратор) за участю керівника туристичної групи, гіда-перекладача. 

Основними вимогами до процесу приймання та розміщення ту ристів: 

• оперативність; 

• чіткість; 

• швидкість оформлення документації. 

      Правилами приймання туристів передбачено граничні терміни оформлення та розміщення 

туристів: для індивідуального турис та - до 5 хвилин, групи до ЗО осіб - 15 хвилин, групи до 100 осіб - 

40 хвилин, понад 100 - у межах години. До номерів гостей супроводжують службовці готелю, які повинні 

допомогти туристам перенести багаж і показати номер, познайоми ти з особливостями користування 

різними апаратами й устаткуван ням. Служба приймання особливу увагу звертає на постійних гос тей. 

Як правило, постійні гості реєструються додатково, дані карток, що їх вони заповнюють, 

використовують, коли є нагода, для того, щоб привітати їх з днем народження, різдвяними, іншими 

святами. 

   Адміністрація готелю зобов’язана особливо дбати про якісне обслуговування, про дотримування 

строків переміни постільної бі лизни, рушників, чистоту. Завершальний етап надання основних послуг 

у готелі - оплата та від’їзд. 

   Дата від’їзду - це дата від’їзду (споживача) з готелю. 

    Пізній від’їзд - це від’їзд споживача з готелю після розрахунко вої години в день від’їзду. 

Розрахункова година - це година, встановлена в готелі, при на станні якої споживач повинен звільнити 

номер у день від’їзду, піс ля якої здійснюється нове заселення у готель. 

     У день від’їзду проживаючий повинен попередити персонал по верху про годину свого від’їзду та 

провести повний розрахунок. Для розрахунку індивідуальних туристів застосовуються різні системи та 

форми. Все ширше застосовується кредитна система розрахун ків. Маючи кредитну картку турист може 

користуватися різнома нітними послугами (ночівлею, харчуванням, а також басейном, сау ною та ін.). 

Після надання окремих послуг відповідні працівники на реєстраційній машині, за певним кодом, 

відображають вид і ціну послуги. Організовані туристи, як правило, оплачують основні послуги 

заздалегідь. Причому, досить часто до ціни за основну послугу до дається плата за користування 

різноманітними спорудами готелю - спортивним залом, басейном, сауною, дитячим майданчиком та ін. 

Від’їзд і проводи туристів - останній етап надання основних по слуг, від супроводжується, як правило, 

такими видами допомоги, як піднесення багажу до автомобіля перед готелем, викликом таксі, 

упакування речей тощо. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке  бронювання? 

2. Які додаткові послуги можуть надавати заклади розміщення окрім ночлігу? 

 

Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки, та законспектувати 

матеріал з теми, переглянути  про Італію, Грузію, Туреччину із  програми «Орел та решка» 

 

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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