РЕФЕРАТ
Пояснювальна записка до дипломного проекту «Проект інтер’єрів готелю»
складається з 57 сторінок тексту, з 22 рисунків, з 6 таблиць, з 12 використаних
джерел.
Ключові

слова:

готельно-ресторанний комплекс, дизайн, актуальність,

вплив, інтер’єр.
Актуальність теми. В такий не простий час дизайн інтер’єру є дуже актуальною
темою. Люди подорожуючи з кожним днем і зростає потреба у готелях. На комфорт
впливає дуже багато факторів, а саме такі фактори як планування, зонування, підбір
меблів і освітлення та колір.
Об’єкт проектування– готельно-ресторанний комплекс.
Предмет проектування – дизайн інтер’єру готельно-ресторанного комплексу.
Мета дипломного проекту –розробити дизайн інтер’єру готелю в м. Київ з усіма
нормативними вимогами до проектування закладу.
Методи проектування:історичний дослід, аналіз і синтез, моделювання.
Практичне значення проектуванняполягає в створенні проекту майтубнього
готелю.
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ВСТУП
Актуальність теми.

Готель – це будинок з кімнатами для проживання

короткочасного періоду.
Готельний бізнес є одним найуспішнішим напрямком в Україні. Самим
важливим та необхідним в готельному бізнесі є туризм та його розвиток у цій сфері,
тому що туризм в наші часи набирає дуже великого обороту і готельний бізнес повинен
бути доступний для кожної людини.
Готельно-туристичний бізнес розвивається і в складні часи та в нестабільну
економіку, але він всерівно продовжує дуже активно розвиватися, тому що туристів в
Україні стає з кожним днем все більше і більше.
Але незважаючи на це у такій справі є конкуренція. У кожному готелі є своя
конкуренція і свої пропозиції та відпочинок, а в інших готелях цього може не бути,
тому виникає конкуренція та підвищення цін.
Кожний відвідувач хоче побачити перед собою щось дуже привабливе та
особливе, тому за це потрібно платити правильні кошти, тому деякі готелі піднімають
ціни на свої номера та своє обслуговування.
Ще більшої цінності будуть мати готелі які були побудовані ще до наших часів
та збереглися дуже в хорошому стані. Людям буде цікаво побувати у такому готелі та
побачити все що там знаходиться. Готелів по Україні та всій Європі є дуже багато та
кожен чимось відрізняється. Ось наприклад не в кожному готелі може бути сегмент
сюїт-готелів або апарт-готелей.
Різниця в них колосальна тим що в апарт-готелів є у номері кухонне
устаткування де відвідувачі можуть приготувати в номерах самі собі їжу, а от в
сюїтготелів такого немає. Вони можуть надавати лише послуги там де люди можуть
харчуватися а не готувати самі. Дуже часто в сюїт-готелях надають номери які
складаються із спальні та вітальні, такі номери частіше підходять для таких людей які
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дуже часто подорожують, або їм потрібна кімната на короткий термін. Також такі
кімнати сподобаються людям які звикли до домашньої атмосфери та затишку. Також
велику роль відіграє сам інтер’єр номерів. Так як вдалий дизайн помітно відразу, він
впливає на психічний стан людини яка знаходиться в цій кімнаті, та має відчуття
формування естетичного задоволення.
Об’єкт дослідження: інтер’єр готелів.
Предмет дослідження:дизайн номерів готелів.
Мета дослідження:особливості дизайну інтер’єруготелів.
Методидослідження:досвід проєктування, синтез пропозицій, аналіз для
порівняння, комп’ютерне моделювання.
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РОЗДІЛ

1.АНАЛІЗ

СУЧАСНОГО

СТАНУ

ПРОЕКТУВАННЯ

ІНТЕР’ЄРІВ ГОТЕЛЮ

1.1. Історія розвитку готелю як закладу.
Перші заклади на території всієї України виникли при Київській Русі.
Дуже важливим фактором формування гостинності на Русі був слов’янський
темперамент – це створення та розміщення комфортних умов та забезпечення їжею для
гостей, також особливу увагу потрібно придати ставлення поваги до гостей які
знаходяться у таких місцях. Перші заклади які були у Київській Русі були розташовані
на відстані кінного переходу, які називали ‘’ямами’’. Гостинні двори виникають у
великих містах, які відрізняються великим комфортом з порівнянням з простими
дворами, такими послугами в більшості користувалися купці та державні службовці,
для них були створені комерційні операції – у яких виділялися торгові ряди, крамниці,
склади. Гостинні двори були не дуже великі, але вони дуже сильно відрізнялися
великими розмірами, куди розселяли іноземців та людей за національною ознакою. В
більшості такі двори завжди огороджувалися оборонними стінами з декількома
в’їзними та виїзними воротами. [2]
В Україні розвиток готельної сфери почався лише в другій половині ХІХ
століття, і пов’язувався з Києвом та великими містами.
Розбудова готелів була відкрита у 1889 р. яка зумовляла збільшення
подорожуючих, які прибували в Київ. Саме більше виділився у Києві ‘’Зелений
готель’’, який був побудований у 1803-1805 рр. і належав до Печерської Лаври та був
самим відомим у 50-х роках.
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Сам ‘’Зелений готель’’ складався з одного 4-поверхового і трьох 2-поверхових
корпусів, які були розташовані за межами монастиря у Гостинно-лаврському провулку.
У ці віки нараховувалося приблизно 200 окремих номерів та близько 20 загальних
кімнат. Прожиття у такому готелі впродовж двох тижнів забезпечувалось
безкоштовно, але харчування було платним. Також дуже цікаво що один із корпусів
займала лікарня з жіночим і чоловічим відділенням де було до 40 ліжок в кожному.
Кожного року готель відвідувало дуже багато відвідувачів близько 60-80 тисяч осіб.
У Києві до 1880 р. було приблизно 15 готелів. Більшість цих закладів надавали
послуги доставки пасажирів та багажу. Упродовж 20-и років у районі Хрещатика та
прилеглих до нього вулиць було побудовано 64 нових готелів – це найбільше за всю
історію міста. [2]
Заклади які були розміщенні у Києві можна було б поділити на 4 категорії:
1.Фешенебельні – ці готелі були розміщенні у центрі міста. Вони надавали
розкішну подачу десертів, фруктів та самої кухні.
У кожному номері був телефон, ванна, опалення, освітлення та інші зручності
для того часу, а саме обслуговування у таких готелях забезпечував спеціаліст, до уваги
якого приймалося володіння мовою і не тільки українською але й російською та
французькою.
2.Середній клас – такі готелі були не менш заможних клієнтів. Такі готелі були
розташовані на центральних вулицях. Вони були вимащені бруківкою, обладнані
освітленням, а біля самих готелів були обладнані стоянки для екіпажів. Особливістю
готелів середнього класу була висока якість обслуговування. Коли у готель прибував
будь-який клієнт, самим першим його відвідував сам власник закладу, а персонал дуже
швидко та ретельно виконував всі забаганки гостей. У кожному номері була гаряча
вода, у коридорах використовували запашні трави.
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3.Готелі розміщенні поруч з вокзалом і мебльованих кімнат – це готелі які
знаходилися у будинках житлового типу. Вони надавали свої послуги за малу ціну, але
рівень якості ніяк не поступався першокласним готелям. Такі готелі були у всіх
районах міст. Мебльовані кімнати були дуже оптимальним варіантом для відвідувачів
та самих людей, які зупинялися на невеликий термін у місті.
Активно розвивалась інфраструктура гостинності і в інших великих містах
України таких як: Одеса, Харків, Ялта.
В Одесі розвиток гостинності пов’язувався з транспортним значенням самого
міста. Готелі розміщувалися в центрі міста, біля морського вокзалу. В місті діяло 34
готелі і 6 постоялих дворів, але це було до Першої світової війни.
Перший готель який був побудований в Ялті в 60-х роках ХІХ століття назвали
‘’Ялта’’, але згодом його перейменували у ‘’Брістоль’’. В Ялті було 14 готелів, які були
на цілих 800 місць, також було 3 приватних санаторіїв та 5 пансіонатів.
У Ялті виділяли тільки 2 готелі які прирівнювалися до високої якості
обслуговування – це такі готелі як: готель ‘’Росія’’ та готель ‘’Дюльбер’’. Ці готелі
були прирівняні до кращих Європейських. У них була висока якість обслуговування,
зручне планування та оригінальність архітектури.
Також були готелі з низьким рівнем комфорту. У цих готелях був скромний
інтер’єр, відсутня каналізація та водопровід. Такі категорії готелів були розраховані на
клієнтів із низьким матеріальним достатком. На фоні таких скромних готелів дуже
сильно відрізнялися великі поодинокі готелі з дорогим оздобленням, дорогим
інтер’єром, дуже вишуканим персоналом та розкішними меблями, також там були всі
комунальні зручності для цього.
У таких великих та дорогих готелях були послуги: кав’ярні, душу та ресторану
де люди могли пообідати, тому проживання в таких готелях могли забезпечити тільки
люди з великим достатком[5].
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Найвідомішим готелем у Львові був: ‘’Жорж’’. До послуг клієнтів було надано
93 номера: 32 номера були з центральним опаленням, у номерах була тепла та холодна
вода та телефон. Ціні за такий номер визначалась обладнанням номера.
Також до послуг клієнтів були надані фешенебельні ресторани та кав’ярні.
Один із найбільш розкішних готелів у цьому місті був готель ‘’Гранд’’. Він
містив 48 номерів, ресторан, дуже сильно відрізнявся архітектурою, а інтер’єр був
виконаний в необароковому стилі.
Сама мережа готельних закладів в Україні інтенсивніше почала розширюватися
лише в кінці ХІХ століття. Цьому сприяв розвиток транспортної інфраструктури та
економічне зростання. Дуже важлива риса в такій сфері була пов’язана з високою
якістю обслуговування яка відповідала світовим стандартам. Також суттєвою рисою
готельної сфери було зорієнтовано на обслуговування різних категорій населення.
Туризм в Україні дуже швидко зростав. В Україні було відкрито 25 готелів, 75
турбаз, 4 туристичні комплекси, 36 стоянок і наметових притулків.
Готелі які були побудовані в ці часи, вони були не дуже впорядковані. При
інтер’єрі меблі були не дуже хорошої якості, а освітлення в цих приміщеннях
освітлювались дуже погано. А у номерах не було гарячої води, електрики і т.д
Також до 1940 років було побудовано готелів приблизно в 668 містах. Під час
Світової Війни готельно-ресторанний бізнес зазнав великих втрат.
Після Світової Війни почали знову відбудовувати готельно-ресторанну
промисловість. Під час Радянського Союзу гостей обслуговували приблизно 1470
готелей.
Поняття готель з’явилося у Франції. Перші готелі існували такі як
багатоповерхові, в цих готелях було декілька квартир і їх здавали на будь-який
термін.Готелі які знаходились у Франції були дуже гостинні. Всі технології та поняття
сервісу і його розвитку, належав США. В Бродвеї був відкритий перший готель який
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вміщувас в себе приблизно 70 кімнат. Ще з’явився один готель в Бостоні. Дуже
великий внесок в готельно-ресторанний бізнес вніс Цезар Рітц і Статлер.
Рітц в свою чергу вніс в готельно-ресторанний бізнес гру оркестру, а Статлер, в
свою чергу, відкрив появу дзеркал і телефонів в номерах, зробив ще освітлення при
вході в номера та освітлення над ліжком. Він ще став творцем уніформи персоналу
готельно-ресторанного бізнесу. Статлер, в свою чергу, знав толк в своїй роботі, і
постійного говорив всім що ‘’Клієнт завжди правий’’.
Готельно-ресторанний бізнес розвивався дуже швидко і стрімко, на даний час діє
приблизно десять мереж готелів, які в свою чергу, вважають підприємствами вищого
рівня. Готелі такі як Хілтон, Бест Вестерн, Маріотт [7].
Готелі діляться на категорії, і це ще одна дуже цікава інформація.
Готелі діляться на такі категорії:
-

Готель який має одну зірку – це готель який має невеликі послуги, вони

розташовані на околицях міста.
-

Готель який має дві зірки – це готелі які мають більше послуг ніж у готелях

одної зірки, і в них ще є власні бари та ресторани.
-

Готель який має три зірки – це готель в якому кількість їхніх послуг

розширений, такі готелі теж мають власні бари та ресторани.
-

Готель який має чотири зірки – це готелі першого класу, тут відвідувачам

зобов’язані надати комфорт і набір послуг екстра-класу. В таких готелях вже є власна
кухня з різними видами кухні на любий смак.
-

Готель який має п’ять зірок – це готелі у яких є не тільки ресторани та бари,

але ще є спа-центри та спортивні центри. Але нажаль в таких готелях які мають п’ять
зірок дуже дороге проживання, но і набір їхніх послуг дуже великий. В п’яти зірковому
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готелі гостям можуть запропонувати все що вони бажають, свого дворецького та багато
іншого [2].

1.2.Типологія готелів.
Готель люкс – відноситься до малих або середніх підприємств. Розташовується
зазвичай в центрі міста. Персонал дуже добре навчений і високий рівень
обслуговування. Ціна номера висока, вона включає в себе всі можливі види
обслуговування.
Готель середнього класу – від зазвичай більший ніж готель люкс, приблизно
місць від 400 до 2000. Також він розташований в центрі міста. В цьому готелі дуже
широкий вибір послуг, але ціни відносно високі. Цей готель розрахований на прийом
туристів, бізнесменів та зазвичай для конференцій.
Апарт-готель – це підприємство малих або середніх розмірів приблизно 400
місць. Він характерний для великого міста, але з непостійним населенням. Він включає
в себе квартирні номери, вони використовуються як тимчасове житло. Ціна залежить
від термінів розміщення людей. Він в свою чергу обслуговує бізнесменів, туристів і т.д

Сюїт-готель – він з’явився недавно. Він схожий як апарт-готель, але відрізняються
вони тим що у сюїт-готелях є кухонне устаткування, воно дає змогу клієнтам
самостійно приготувати собі їжу. В цих готелях лише деякі готелі мають холодильники
і міні-бари для напоїв. Сюїт-готелі включають в себе такі номери, що складаються із
вітальні та спальні. Площа скорочена до мінімума. Також тут є обмежений набір
послуг. Клієнтами цього готелю є зазвичай люди які змінюють місце проживання,
туристи, професіонали та бізнесмени [3].
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Готель економічного класу – включає в себе до 150 місць і більше. Він
знаходиться поблизу магістралей. Включає в себе швидке обслуговування, але
обмежений набір послуг. Клієнтами цього готелю є зазвичай бізнесмени, туристи.
Готель-курорт – він пропонує в себе повний набір послуг. Також включає в себе
набір послуг медичного обслуговування та дієтичного харчування.
Мотель – одноповерхові чи двоповерхові споруди, розташовані біля
автомагістралей. Готель включає в себе до 400 місць. Середній рівень обслуговування.
Клієнтами готелю є зазвичай туристи, бізнесмени і люди які змінюють своє місце
проживання.
Приватний готель – дуже дешевий готельний продукт. Ці готелі працюють
цілодобово. Зазвичай власники проживають в цих готелях. Вони в свою чергу керують
процесом обслуговування клієнтів. Ці готелі малої місткості. Вони зазвичай
розташовані в сільській місцевості або міській зоні. Додаткові послуги нажаль не
даються. В цих готелях ціна нижча ніж у готелях які надають повне обслуговування.
Готель-гарні – включає в себе розміщення клієнтів та сніданок.
Готель кондомшіум-таймер – в основі цього готелю лежить таймшерний
принцип. Цей готель здобув популярність в курортних районах. Але і є такі готелі які
складаються з 4 або 5 номерів. В цьому готелі надають повний набір послуг, а ціни
вищі ніж середні. Ринок цього готелю існує приблизно вже 15-20 років.
Готель казино – цей готель пов’язаний з ігровим бізнесом. В цих готелях
приблизно 500-3000 номерів і більше. В цьому готелі дорогий інтер’єр, джакузі, міні
бари, міні басейни з 2 і більше ваннами. Готель казино має харчування, а частина з яких
працює цілодобово. Тут в цьому готелі є спеціальні зали де виступають актори,
співаки. Особливістю цього ресторану є те що відвідувачам які грають в казино їжа та
напої безкоштовно. Номери в цих готелях коштують приблизно від 500 до 25000
доларів.
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В основі готельного бізнесу лежить надання клієнтам послуг.
Готельні послуги – це розміщення відвідувачів в приміщеннях, а також є і інша
діяльність з розміщенням людей з тимчасовим проживанням.
Готельні послуги класифікуються на такі етапи:
- Додаткові
- Основні
В додаткові послуги входить обсяг послуг, які не належать до основних послуг,
вони замовляються і сплачуються додатково.
В основні послуги входить великий обсяг послуг, які в свою чергу надають
проживання та харчування, і вони включені до вартості номеру.
В готельному бізнесі також є безкоштовні послуги (платні також є). До основних
послуг в готелі є проживання. Для відвідувачів готелю їм можуть надавати такі послуги
як:
- Надати користування аптечкою;
- Виклик швидкої допомоги;
- Надання різних матеріалів; - Доставка в номер.
- Що таке номер.
Номер – це приміщення з меблями, які складаються з одної або і більше місць,
вони використовуються для тимчасового проживання. Для того щоб заволодіти своїм
номером його спочатку потрібно забронювати.
Бронювання – це коли відвідувач замовляє собі кімнату в готелі, та додаткові
послуги до цього.
Перелік послуг які надаються в готелях відрізняється за видами готелів та їх
категорії. [2]
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Способи додаткових послуг, вони можуть бути або платні або безплатні. До
безплатних послуг входять такі послуги як:
- Виклик швидкої допомоги;
- Зберігання багажу;
- Надання побутової техніки;
- Доставка до номера конвертів і паперу.
- Послуги які надаються відвідувачам наведено в таблиці 1.1
Таблиця 1.1 -

Кількість місць у підприємствах харчування наведено в таблиці 1.2 Таблиця
1.2 -
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Заявка яка потрібна на бронювання номеру складається із таких пунктів:
- Кількість, прізвище, ім’я а стать клієнта;
- Година і дата в’їзду та виїзду;
- Кількість номерів та тип номерів;
- Кількість місць;
- Перелік послуг які вони хочуть бачити;
- Умови розміщення;
- Візи в яких написано право перебування в Україні.
Якщо клієнт відмовляється від бронювання послуг готелю то анулюється все
бронювання.
Анулювання – це коли відвідувач відмовляється від послуг готелю та
заброньованої кімнати.
Є такі види анулювання:
- Своєчасне анулювання;
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- Пізнє анулювання;
- Неприбуття;
- Плата за анулювання і неприбуття.
Своєчасне анулювання – це коли клієнт повідомив працівників готелю за 1 день
до заїзду в номер.
Пізнє анулювання – це коли клієнт попередив працівників готелю пізніше до
заїзду в номер.
Неприбуття – це коли клієнт зовсім не з’явився.
Плата за анулювання і неприбуття – це грошова сума яка сплачується за
анулювання або коли клієнт зовсім не з’явився.
Анулювання яке підтверджує бронювання – це відмовлення клієнта від
заброньованих ним послуг.
Анулювання броньованих номерів може здійснюватися за допомогою
споживачів.
Інформацію які надає готель доводить до відома відвідувачів, готелю потрібно
знати де знаходиться юридична особа за такими документами як:
- Правила проживання в готелі;
- Ціну номера;
- Перелік та ціну додаткових послуг;
- Копію ліцензії;
- Відомість про оплату;
- Перелік категорій осіб;
- Відомість про роботу закладу; - Нормативні документі.
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На даний час готель повинен забезпечити у кожному номері правила
проживання, також правила протипожежної безпеки та інструкцію чи план евакуації.
Якщо відвідувачі несуть збитки в готелі, які надали при бронюванні номерів –
вони за це платять [4].

1.3. Закордонний та вітчизняний досвід формування дизайну інтер’єру
готелів.
Інтер’єр – це перше те на що звертають велику увагу відвідувачі.
Вазарелі – це представник оп-арту. Він в свою чергу досліджував мистецтво та
його застосування в архітектурі та дизайні інтер’єру.
Його мистецтво. (рис 1).

Рис. 1.1.1. Творчість Вазарелі
Також в цьому оп-арт насамперед зливається з мистецтвом. Представники
опарту в цій області Джеффрі Стіл, Якобом Агамом, Джоелем Стін, ХуліоЛе Парк та
інші представники цього стилю.
Художники які народились між 1925-1930 р. їх творчість пов’язана з 1960
роками.
Приклад ще одних робіт (рис 2.).
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Рис. 1.1.2. ХорасіоГарсіє Россі

Стиль поп-арт набуває велику міжнародну характеристику, також в різних
країнах світу формуються групи художників.
Наприклад в Італії: Коломбо Марі, Швейцарії: ТалманГелстнер, СРСР: Колейчук
В’ячеслав та інші. Ці рухи вони належали до традицій Баухаузу і Мондріана.
Основними рухами цеї праці належать твори КеннетаНоланда, вони дуже близькі до
оп-арту, і вони вводять дуже важливий атрибут – гігантизм.
Такі скульптури як Тоні Сміт, Дональд Джажа, Роберт Морріс.

Міський стиль в громадських приміщенях в більшості виправданий. Все що
оточує людину у сучасному світі, вона хоче висвітлити назовні – кольори, архітектура
та матеріали – це все з’являється у кімнаті створюючи ту атмосферу яку вона забажає.
Кожна людина у кімнаті почувається як дома, тому що вона знаходиться у міському
середовищі. Важливу роль у дизайні відіграє інтер’єр та композиційна складова.
Інтер’єр – це будівля яка представляє собою візуальне обмеження, створене
середовище,яке забезпечує умови для проживання. Гармонійний простір дуже сильно
впливає на психіку людини і також бере участь у розвитку, тобто внутрішній простір є
середовием сприйняття. При цьому людина не просто існує в цьому просторі, вона
перетворює його так як хочеться їй, щоб створити та висловити своє уявлення та свою
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фантазію у це середовище в якому їй захочеться залишитись назавжди. Звідси і
походять 2 основні функції інтер’єру: утилітарна та естетична. Так внутрішній простір
стає головним для будування будинку. Але інтер’єр в цей же час також має
самостійність що до зовнішньої форми.
Організація внутрішнього простору задає рух людині. При цьому вона сприймає
простір біля в ходу в будинок, в середині та в кінці руху. Естетична особливість
простору ‘’закрите-відкрите’’, пов’язана з проявом матеріального огородження та
обладнання [1].
Кольори та меблі в кімнаті залежать від самої людини, як вона сприймає природу
та її емоційний стан. Саме це впливає на освітлення кімнати, декору масштабних форм
та самих меблів. Внутрішній простір – це реальність яку створює людина у своїй
будівлі. Дизайнери організовують інтер’єр у будинках відповідно до потреб людини.
У самій композиції інтер’єру виділяють головні типи просторової форми – простір,
об’єм і площина, за допомогою них архітектор може формувати інтер’єр у будинку
(рис 3).

1.3.1 Використання оп-арту в інтер’єрі.
Сама вживана форма побудови архітектурного простору – це паралелепіпед. Це
дуже зручно, тому що прямокутні елементи дуже добре з’єднувати з існуючими
конструкціями. Людина сама обрала цю форму для формування свого житла ще на
ранньому етапі розвитку архітектури. От наприклад циліндр неможливо поєднати з
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іншими циліндрами без втрати простору. Просторові форми дуже обмежені
криволінійними поверхнями, які не застосовуються до самих структур. Їх краще та
ефективніше використовувати в особливих випадках, наприклад створеня поодиноких
просторів.
‘’Дзеркальна симетрія’’ застосовується найчастіше в інтер’єрі, в більшості її
використовують у низьких та невеликих приміщеннях на стінах або стелях (рис 4).

Рис. 1.4
Це засіб підкреслює рівновагу та зорове сприйняття форми в інтер’єрі –
віртуальний простір. Цей засіб в інтер’єрі розширює та збільшує простір (рис 5).

Рис. 1.5
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Завдяки фактурі та самого кольору можна створити на будь-якому предметі
дизайн якісь елементи декору на підлозі, стелях та самого приміщення. Якщо
використовувати такі методи то діє розширеня та звуження простору (рис 6) [3].

Рис. 1.6

Висновки до 1-го розділу.
В першому розділі дипломної роботи визначив особливості готелів,
надав характеристику згідно з вимогами та нормами, які враховують при
проєктуванні. Також розкрив історію та виникнення готелю як закладу.
Визначив вимоги до матеріалів. В сьогоденні готельний бізнес зростає. Також
зростають потреби людей, повязані з власним відпочинком або відрядженням.
З’ясував що у сучасному світі багато прикладів готелів, які забезпечили
відпочином

людям.

Готелі

на

сьогодні

зобов’язані

бути
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багатофункціональними. Визначив типологію готелів та їх закрдонний та
вітчизняний досвід.

РОЗДІЛ 2.
ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПРОСТОРОВІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ
ІНТЕР’ЄРІВ ГОТЕЛЮ

2.1.Огляд нормативної бази проектування готелів.
Проектування та будівництво готелів.
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Готелі

з прямокутною формою

в

будівництві поширюються

більше. Прямокутна форма готелів застосовується в поверхності та протяжності.
Основи прямокутних планів створюють лаконічні будівлі у формі паралелепіпеду.
Готелі які будуються з компактною формою, вони багаті зеленими насадженнями.
Житловими елементами планування готелів є номери.
Є такі типи номерів:
- Однокімнатний номер на 1 особу;
- Однокімнатний номер на 2 особи;
- Однокімнатний номер на 3 особи; - Однокімнатний номер на 4 особи.
Номери ще є люкс і апартаменти. Але при будівництві готелів найбільш
поширеними є номери однокімнатні на 1 та 2 особи.
Основні принципи при будівництві готелів є:
- Будинок;
- Природно-кліматичні фактори;
- Архітектура;
- Рекламні міркування;
- Обслуговування; - Естетичність.
Це все залежить від типу конструкції та материалів для будівництва готелів.
Основними тенденціями будівництва готелів є:
Громадська та житлова частина були розташовані в одній будівлі, але при цьому
громадське приміщення призначено – в нижніх поверхах, а житлові над ними. У
зв’язку з тим що громадські приміщення більш високого рівня та комфорту їхня площа
забудови на нижніх поверхах зазвичай перевищувала площу, ніж забудова житлових
поверхів.
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Цей проект має широке поширення. Тому що він дозволяє обмежити площу самої
забудови, але вимагає технічного поверху між частинами самої будівлі;
Громадські та житлові частини розташовані в різних корпусах, але вони
взаємоповязані

між

собою,

мають

контрастну

поверхність

та

просторову

характеристику. От наприклад житлова частина має меньшу площу забудови, але
велику поверховість в порівнянні з громадською частиною;
Громадська та житлова частина розміщені в самостійних та не пов’язаних між
собою будинків. Цей прийом називають ‘’павільйоном’’. Цей прийом забезпечує
вільне рішення группи приміщень і чітке функціональне планування готелю, але
вимагає більшої площі забудови ніж інші прийоми. Проектування включає в себе:
- Зовнішній вигляд;
- Форму самого будинку; - Планування приміщень; Розрахунки.
У цьому процесі повинні бути вибрані правильні матеріали та конструкція як і
що робити. А саме головне повинні бути розраховані витрати робочої сили та
матеріали якими буде будуватися готель. Саме проектування готельного підприємства
складаєть з таких етапів:
Архітектори

допомагають зробити все правильно та зробити готель

комфортним.
Дуже важливо вибрати ділянку для будівництва завчасно та поєднати його з
сусідніми будинками. Також до початку роботи потрібно вибрати правильне
розташування готелю, зібрати всі відомості про мікроклімат на цій території, також
потрібно визначити грунтові умови та умови транспортних зв’язків та інженерних
мереж.
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Після отримання дозвілу на будівництво об’єкта, замовник складає ТЗ (технічне
завдання) та віддає його архітектору.
Після вивчення самого ТЗ архітектор може по своїм можливостям розробити
декілька незалежних проектів, а з тих проектів замовник може вибрати який
сподобався більше. Коли проект затвердять, роблять уже робочі креслення, які
необхідні для виконання будівельних робіт. Будинки масового будівництва будують за
типовими проектами. В наш час готелями можуть бути як і нові будинки так і
переобладнанні будівлі якоїсь старої споруди.
Нове будівництво – це будівлі які будуються на нових майданчиках за
затвердженим проектом. Проектування готельних підприємств грунтується на таких
принципах:
-Послідовність;

З

самого

початку

вирішується

питання

по

обгрунтуваннібудивництва потім визначається технологічні, планувальні та інші
рішення;
- Варінтність; Розробка декількох варіантів проектів для мети вибору
найефективнішого;
- Дотримання одних переваг над іншими.
Готельні номери класифікуюця:
За кількістю місць:
- одномісні (Рис. 2.1.);
- двомісні (Рис. 2.2.); - тримісні (Рис. 2.3.).
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Рис. 2.1.

Рис. 2.2.

Рис. 2.3.

За кількістю кімнати поділяють на :
-однокімнатні;
-двокімнатні;
-трикімнтатніт.д.
За призначенням готелі розрізняють :
-номер бізнес-класу( призначений для ділових поїздок , в таких номерах
створюють умови для роботи , комп’ютер , стіл та інша техніка яка потрібна для роботи
);
-номер економ класу (призначені для більшого кругу людей . Зроблені вони
скромніше і дешевшими меблями , це позначається на ціні);
-номер апартамент-це дво та більш кімнат , такі номера призначені для сімей .
Самим обов’язковим у таких номерах є кухня та побутова техніка);
-ноемр’’студія ’’( призначений для одної або двох осіб , частину приміщення у
таких номерах можна використовувати , як кабінет , вітальню). Залежно від комфорту
та ступення облаштування таких номерів поділяють на такі типи:
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-номер ‘’президентський апартамент’’( це номера , які доповнені особистим
приміщенням для проведення зустрічей , прийму гостей і т.д);
-номер ‘’апартамент’’(складається з декількох віталень, де є міні-бар, з кількома
кімнати в яких є санвузол , з декількох робочих кабінетів і т.д.);
-номер ‘’люкс’’( є кілька кімнат з повними санвузлами );
-двокімнатний номер ( є дві кімнати , повний санвузол з душом або ванною та
туалетом та умивальниками );
-номер ‘’компелекс’’ ( є два суміжних номера або люкс номер. Номер
‘’комплекс’’ іде як одно- або двокімнатний номер , використовують для проведення
нарад або ділових зустрічей);
-номер ‘’дубль’’ ( двомісний номер . У таких номерах встановлюють підставки
для валіз, комбінований стіл, крісла ).
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Таблиця 2.1 Площа готелів Таблиця
починається.
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Таблиця закінчується.

2.2. Функціональне зонування закладу, специфікаобслуговування закладу.
Готелі з високими категоріями такими як 4 та 5 зірок є такі послуги як
‘’Roomservice''та ‘’MiniBar’’.
‘’Roomservice’’ – це обслуговування в номерах, для цього є спеціальні служби.
Для обслуговування номерів в готелях є спеціальні меню барів та сніданків. Є
такі етапи обслуговування клієнтів в номерах:
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- Прийманнязамовлення;
- Передача замовлення;
- Предметисервування для замовника;
- Дотримання правил поведінки;
- Місце для замовлення;
- Дотримання подачі страв;
- Дотримання правил прибирання посуди.
До послуг клієнтів входять такі послуги: номери, цілодобове працювання
ресторанів, зали для переговорів, доступ до інтернету, арт-галерея та інші.
Номери у готеляхобладнанні такими послугами:
- Доступ до інтернету;
- Кондиціонери;
- Телебачення;
- Міні-бар;
- Фен;
- Доступ до телефону;
Комфорт – це не від’ємна ознака готелів.
Особливості обслуговування клієнтів готелю:
- Здійснюється з 7:00 до 23:00;
- У менб є страви по різним групам: легкі, холодні, перші страви, солодкі страви
та головна страва;
- Кількість страв у меню складає приблизно 50 видів;
- Сніданкове меню приблизно 5-8 страв; - Офіціанти обслуговують клієнтів.
Етапи обслуговування клієнтів в номерах:
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- Приймання замовлення у клінєта;
- Передавання замовлення на виготовлення;
- Підготування приборів;
- Прийняття замовлення; - Обслуговування клієнта;
- Прибирання посуду та їжі.
Також до послуг клієнтів входить бронювання столиків у ресторані. Клієнти які
заходять у готель можуть підійти до ресепшину та забронювати собі столик на вечір
або на день.
Особлива увага є у меню сніданків, які подають в номери при замовленні. Для
цього розробляють приблизно 5-8 меню сніданків на різний смак. У кожному варіанті
сніданків пропонюють дуже великий вибір страв (це залежить скільки зірок у готелю).
Офіціанти в свою чергу використовують свої способи подачі страв за допомогою
столика. Для занесення замовлення клієнту в номер подають страви не тільки офіціанти
а ще й шеф-кухарі.
Подача сніданку в номер (Рис. 2.4.).
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Рис. 2.4.
Міні-бари у номерах готелів.
У деяких номерах готелів є міні-бар.
Асортимент напоїв у міні-барів є такі:
- Солодкі напої;
- Мінеральна вода;
- Сік;
- Пиво;
- Чіпси; - Шоколад; - Горішки.
Але поширеним асортиментом є включно напої у дрібних пляшечках. Біля
мінібару знаходиться інформація на аркуші папери що є у міні-барі. Вся інформація
яка знаходиться на аркуші паперу написана на 2 мовах: українська та англійська. Також
у цьому аркуші є реквізити готелю, поверхи, кімнати та стоять підписи керівників
готелю. Тоді коли клієнт випиває щось із міні-бару він може записувати це на аркуші
паперу та дати його офіціанту і офіціант може поновити напої в міні-бар.
У ресторанах які знаходяться у готелях для обслуговування віп гостей в номери
заносять до їх прибування в готел різні види фруктів такі як (груші, виноград, яблука,
банани, апельсини тощо). Для бізнес-леді в номери на подушку кладуть шоколадку.
Кавові та чайні столи ставлять близько до приміщень, тому що потрібно постійно
носити новий чистий посуд. Сервірування столів (Рис. 2.5.).
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Рис. 2.5.
Якість обслуговування – це властивість корисної послуги, потреби гостей та
інше.
Для формування якості обслуговування на нього впливають зовнішні фактори та
внутрішні фактори.
На підприємствах готельного господарства якість має особливі формування, а
саме:
- Якість обслуговування;
- Конкретні потреби;
- Специфічні особливості.
Специфічні особливости послуг є:
- Споживання послуг в готелі;
- Оцінка якості послуг;
- Послуги в готелі не підлягають збереженню.
- Надаючи послуги в готелі, працівник готелю вступає в контакт із споживачем;
- Товарний ринок який йде до покупця, в готельному бізнесі навпаки, що
споживач йде до послуг готельного бізнесу;
37

Якість обслуговування гостя забезпечується колективом. Готельний бізнес надає
послуги також іноземним гостям.
Номери готелів вони повинні бути забезпеченими буклетами, паперами,
конвертами, довідник для телефону, протипожежна безпека.
У вестибюлі повинні бути хороші умови для зустрічі клієнтів у готелі. Також
готелі зобов’язані мати інформацію про режим роботи, рекламну інформацію та знати
українську та англійську мови. Усі пункти повинні бути забезпечені засобом візуальної
інформації такі як:
- Таблички;
- Вивіски;
- Написи.

2.3. Ергономічні вимоги до окремих приміщень.
Сучасні готельні підприємства відвідувачам надають не тільки проживання та
харчування, але і послуги транспорту, зв’язку, екскурсій, спортивні послуги, послуги
салонів та медичні послуги. У класичному розумінні готель – це будинок куди
приїзджають люди. У сучасних умовах готель – це підприємство для обслуговування
відвідувачів, а також туристів та великих груп людей. У сучасній літературі широко
застосовується індустрія туризму і гостинності, тому слід зазначити, що гостинність –
це загальне поняття, його потреба задоволення туристів і споживачів загалом. Саму
індустрію гостинності та туризму не потрібно розглядати як різні індустрії, оскільки
туристи – це споживачі які мають різноманітні потреби, та специфічні. Тому індустрія
гостинності та туризму повинна бути як єдине ціле. Також сама індустрія гостинності
об’єднує дуже різні професійні сфері людей, таких як:
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- Готельний та ресторанний бізнес;
- Туризм;
- Відпочинок та розваги;
- Виставки; - Конференції; - Харчування.
Індустрія гостинності – це комплексна та складна професійна діяльність, зусилля
людей які працюють у цій сфері покладені на задоволення потреб клієнтів, також
туристів та місцевих жителів. Готельний ринок також характеризується на скороченні
попиту та послуги розміщення. Це посилює конкуренцію.
Головних з напрямів формування конкуренції в такому бізнесі є надання вищої
якості з конкуруючими аналогами, Але в досконалення готельних послуг є основною
задачею для успішного бізнесу. Самі сучасні готелі та їх інтер’єр створені при
використанні принципів дизайну. Коли йде конкуренція в готельному бізнесі, то не
важко помітити питання та пропозиції по підвищенню якості самого готельного
продукту.
Дуже важливою задачею є розробка критеріїв дизайну – якість інтер’єру,
ергономічні оцінки готелів, це складова індустрії в гостинності та туризму. А от
практична цінність буде полягати в застосуванні самих елементів, та рекомендацій
роботи для підвищення якості дизайну. Робота виконується в два етапи - спочатку
розробка теоретичних положень, а потім перевірити на реальних умовах.

39

Таблиця 2.2 – дизайн-ергономічних показників якості.
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Таблиця 2.3 – дизайн-ергономічні показники якості приміщень в інтер’єрі
готельного господарства.

Номенклатура естетичних та ергономічних показників досягає 40-45 одиниць.
Оцінка таких показників не дуже доцільна, тому що вагомість кожного не буде така
велка і тому сам впливу на інтер’єр буде незначним. Визначення показників якості
потрібно прийняти експертний, тому показники не можна визначити інструментально
або шляхом обчислення, але експертна оцінка також важка , оскільки потрібні
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висококваліфіковані фахівці з 6-7 чоловік. Але і в таких оцінках не завжди все
співпадає з оцінками споживача.
Доцільним буде нижченаведено угруповання показників.
Для естетичної оцінки якості інтер’єру потрібно:
-оригінальність, відповідність часу і моді, декоративна , художня виразність ;
-Графічно-художня виразність;
-Доцільність та оригінальність вирішення форми;
-Гармонійність та цілісність рішення форми та її архітектонічність.
Для ергономіних якостей потрібно:
-Гармонійність ансамблю – людина , тобто інтер’єр з елементами людини;
-Освітлення і головне , щоб воно було раціональне та відповідність мікроклімату
.
Така розроблена номенклатура відкриє застосування цих можливостей для
оцінки і якості дизайну-ергономічних показників.
Також у 2007-2009 роках було розроблено естетичні показники якості, але при
розробці такої якості оцінки , враховували не тільки естетичні показники , але й
ергономічні. Тому що споживач при розміщенні в самому готелі випробовує не тільки
естетичну якість а й ергономічну .
Коли

розроблялися

ці

показники

за

основу

прийняли

класифікацію

дизайнергономічних показників у якості промислових виборів.
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Висновок до 2-го розділу.
При написанні 2 розділу було з’ясовано, що при проектуванні готелів треба
враховувати відповідні норми та стандарти.
Розглянув як проектувати готелі. З’ясовано важливі ергономічні вимоги і вони
комфортні для пересування людини.
Концепція дизайн-проекту побудована на принципах біонічного підходу у
дизайні середовища з обгрунтуванням функціонального та естетичного рішення.
Також оглянув та розписав що таке функціональне зонування. Також розглянув
специфіку обслуговування закладу, та дізнався і розписав що таке ‘’Roomservice'' та
‘’MiniBar’’.
Визначив ергономічні вимоги до окремих приміщень.
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РОЗДІЛ 3. ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРІВ ГОТЕЛЮ

3.1. Загальні положення.
Для проекту за підоснову був взятий готель. На території готелю розташовано 1
корпус та 1 автостоянка, також тут є майданчик для відпочинку.

Рис. 3.1. Розташування ділянки на карті.

3.2. Архітектурно-конструктивнерішення.
Готель не може обійтися без таких приміщень як:
- Ресепшн;
- Кімнати;
- Санвузол.
Для

розташування

вище

перелічених

приміщень

потрібно

провести

перепланування у вигляді монтажу та демонтажу перегородок. Для збільшеня рецепції
було прибрано перегородку, яка була тамбуром головного входу. У кожній кімнаті є
свій санвузол. Для персонала немає кімнат так як готель призначений тільки для
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відпочинку або перебування клієнтів. В готелі є один сплошний хол, були прибрані
також перегородки для комфортного пересування клієнтів та персоналу.
Перший поверх має 5 виводів під каналізацію та 5 виводів подачі гарячої та
холодної води.

3.3. Планувальне рішення закладу.
Набір приміщень та функціональне зонування готелю складається з 18
приміщень.
Приміщення готелю:
- 1. Номер №1;
- 2. Номер №2;
- 3. Номер №3;
- 4. Номер №4;
- 5. Номер №5;
- 6. Номер №6;
- 7. Номер №7;
- 8. Номер №8;
- 9.Номер №9;
- 10.Номер №10;
- 11.Номер №11;
- 12. Номер №12;
- 13.Номер №13;
- 14.Номер №14;
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- 15.1-й склад;
- 16.2-й склад;
- 17. Рецепція;
- 18. Коридор;
- 19. Номер №15;
- 20. Номер №16;
- 21. Номер №17;
- 22. Номер №18;
- 23. Номер №19;
- 24. Номер №20;
- 25. Кімната відпочинку;
- 26. Номер №21;
- 27. Номер №22;
- 28.Номер №23;
- 29. Номер №24;
- 30. Номер №25; - 31. Коридор.
Загальна площа першого поверху: 500м2.
Загальна проща другого поверху: 500 м2.

3.4. Концепція дизайну інтер’єру закладу, колір і використані матеріали.
Для інтер’єру готелю використовувалися такі пастельні тона (Рис.
3.14. Асоціативний ряд)
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Рис. 3.2. Асоціативний ряд
Для готелю було обрано стиль Лофт. Лофт – це вуличний стиль.
Лофтпередбчає собою відношення старого та нового.
Стіни стилю Лофт фарбуються зазвичай у кольори холодних відтінків такі як: Металевий; - Синій.
Меблі також металеві або пофарбовані під метал, такод дерев’яні меблі
використовуються. На даний момент вони прості, дуже часто використовують роль
стін та перегородок. Особливу увагу в стилі Лофт надається деталям таким як:
- Сходи;
- Труби;
- Вентиляція.
Вікна в стилі Лофт широкі та високі, адже це необхідно для хорошого освітлення
інтер’єру.
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В проекті використано стандартні оздоблювальні матеріали. Стіни будуть
прикрашені цегляною кладною білого кольору. Також будуть металеві панелі, вони
додадуть цікавий інтер’єр.
Для холу і в кімнатах було використано дерев’яний настіл (рис. 3.15.). Для
кожного приміщення в готелі потрібно приблизно від 1600 до
2400 м терасної дошки. При вимірюванні товщина дошки приблизно 2530мм, а її
довжина 1600 до 2400мм, також при вимірюванні ширина дошки 150мм.

Рис. 3.3. Дерев’яний настіл
Також наливна підлога буде використана у всіх приміщенях. Для цього за основу
було взято – поліуретан. Він дуже добре підійде для тих приміщень де буде тепла
підлога, добре пристосовується для перепадів температури. Установка для теплої
підлоги не важка (Рис. 3.16), саме головне в цьому правильно дотримуватися до
порядку наслоювання.
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Рис. 3.4. Установка теплої підлоги.
Для санвузлів була обрана керамічна плитка двох розмірів:
300х300 мм та 900х900 мм. Установка керамічнох плитки (Рис. 3.5), при
прокладанні керамічної плитки потрібно 5 шарів різного матеріалу.

Рис. 3.5. Підлогове покриття.
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В зоні рецепції використовується паркетна дошка. Її конструкція (Рис. 3.6). Вона
складається приблизно із 5 шарів.

Стелю залишимо такою яка вона є.

3.5. Предметне наповнення інтер’єрів, підбір необхідного обладнання,
освітлення.
Предмети освітлення вибрані в стилі Лофт. Основна частина меблів є проста. Для
проектування готелю було обрано сім типів освітлювальних приладів. Усі ці прилади
характерні для стилю Лофт, вони мають чітку форму, блискуче освітлювання.

Специфікація освітлювальних приладів:
1.Підвісний світильник Nexus 20 DFTP 77263003(Рис. 3.7)Він буде розташований
в таких приміщенях як: рецепція, всі кімнати та санвузли. Кількість світильників – 200.
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Рис. 3.7.Світильник стельовийMAYTONI 27390
2.Світильник

TKLIGHTING

33580

(Рис.

3.8)

його

габарити

160х1260х160 мм. Він буде розташований в таких приміщеняхяк:склад 1 та 2. Кількість
світильників – 8.

Рис. 3.8. Світильник TKLIGHTING 33580
3.Люстра MAYTONI 28571 (Рис. 3.9) його габарити 2075х1200х33 мм. Він буде
ротзашований в таких приміщенях як: коридор и тамбур.
Кількість люстр – 39.
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Рис. 3.9. Люстра MAYTONI 28571

3.6. Авторські розробки.
Для авторських розробок було обрано два предмети інтер’єру:
1.Стіл;
2.Стілець.

1.Стіл (рис. 3.14).Для поверхні було використано дерево пофарбоване в білий
колір, який надає столу такий акуратний яскравий вигляд, але незважаючи на те що на
перший погляд стіл здається простим. Ніжки стола також зроблені з дерева.
Розміри:
- Висота стола 1300мм;
- Довжина стола 1200мм.
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Рис. 3.14. 3d-візуалізація стола
2. Стілець (рис. 3.15). Для поверхні було використано дерево пофарбоване в
білий колір, який надає стільцю акуратний яскравий вигляд. Ніжки і спинка стільця
також з дерева.
- Висота стільца – 600мм;
- Довжина стільця – 400мм.
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Рис. 3.15. 3-dвізуалізація стільця

54

Висновки до 3-го розділу.
1.

Для проектування готелю було обрано місце де немає багато забудов,

також не буде заважати клієнтам відпочивати.
2.

Архітектурно-конструктивне рішення показує в плані які недоліки були у

плануванні.
3.

Було зроблено планувальне рішення закладу і розписані всі кімнати.

4.

Був підібраний підходящий колір для інтер’єру готелю. Також було

розписано як кладуть дерев’яний настіл та покриття.
5.

Розписав та розробив освітлення в готелі.

6.

Розробив самостійно авторські розробки такі як: стіл та стілець.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
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1.

При дослідженні перших готелів світу та їх розвитку, визначено потребу

суспільства в даному закладі. На сьогодні готельний бізнес стійко закріплюється через
зростання попиту.
2.

Визначив, що рівень доходу жителів України виріс, а розвиток в сфері

обслуговування вийшов на вищий рівень, також готельний бізнес значно розвивається.
3.При написанні 2 розділу з’ясував, що при проектуванні готелю потрібно
враховувати Державні будівельні норми та стандарти.
4.

З’ясовано, що при забезпечені пожежної безпеки, слід враховувати

стандарти.
5.

Для проектування готелю було обрано місце, розташування якого не має

багато сусідніх забудов.
6.

Архітектурно-конструктивне рішення показує в готелі які недоліки були у

плані.
7.

Концепція проекту підкреслює суть функції, та показує доречність та

гармонійність стилю Лофт для готелю.
8.

Освітлення та предметне наповнення відповідає обраному стилю, та

підібране для проживання людей.
9.
номерів.

Ансамбль авторських розробок націлений на часткове умеблювання
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