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Постановка проблеми. Основним чинником задоволення потреб раціонального та функціонального
дизайну інтер’єру виступає використання кольору. Посилюється тенденція створення позитивного iміджу готелю, нестандартних вирішень дизайн
інтер’єрiв, уявлення про нього у клiєнта як привабливе
мiсце, куди хочеться повернутися і оздоровитися,
відпочити ще раз, i є метою власника та персоналу, а в
кінцевому результаті є запорукою комерційного успіху
підприємства. Постає проблема в нестандартному,
оригінальному,
унікальному,
функцiональному
вирішеннi дизайну iнтер’єру комплексів малих готелів
та вигляду їхньої форми шляхом видозміни внутрішніх
елементів при збереженні загальних постійних
розмірів. Прийоми використання того чи іншого
кольору предмету дизайну доводять, що в дизайнпроцесі закладена орієнтація на соціально-культурні
вимоги людини, на її духовні цінності відношення
до предметного середовища, що знаходять своє
відображення в певній естетиці та відчутті гармонії.
Продуманий інтер’єр готелю дозволить збiльшити
попит відвідувачів, пiдвищити статус готелю.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дану
проблему досліджували такі вчені як: Лінда С.М.,
Рожина И.Е., Урбаха А.И., Колчанова Г. И., Курліщук
Б.Ф., Сєдак О.І. та інші [1,2,3,4,5,6]. У процесі проведеного дослідження встановлено, що готельний
бiзнес є специфічною формою, що розглядає процес
проектування готелей у взаємозв’язку з рядом
додаткових суміжних видiв діяльностi, що стосуються
не тiльки сфери обслуговування пiдприємств готелей,
а й їх внутрішнього оформлення наповнення дизайну.
Актуалізується завдання гармонізації головних
критерій отримання обгрунтованого результату при
вирішенні естетизації інтер’єру готельного комплексу,
є нерозривна єдність характеру середовища, ідейнохудожнього задуму, вживаного матеріалу і особливостей
технологічних рішень, для цього застосовуються,
що склалися в практиці дизайн-прийоми поєднання
композиційних кольорів.
Мета статті. Аналіз основних кольорових
рішень та застосування їх в дизайні інтер’єрів малих
готелів.
Основна частина. Першими готелями були
караван-сараї, заїжджі двори, гостинні двори. Розвиток готелів був пов'язаний з розвитком транспортних
комунікацій, а також посиленням та інтенсифікацією
політичних та економічних зв'язків. Паралельно
змінювався і набір приміщень готельних комплексів
та розвивалася їх спеціалізація. Готель — це основне
підприємство індустрії гостинності, метою діяльності
якого є прийом, обслуговування, забезпечення
відпочинку і харчування відвідувачів. За розміром
готелі поділяються на:
• малі (до 100—150 номерів),
• середні (від 100 до 300—400 номерів),
• великі (від 300 до 600—1000 номерів),
• гігантські (понад 1000 номерів). [4]
На сьогоднішній день у світі існує величезна
кількість готелів, що розрізняються за тими чи іншими
ознаками. З урахуванням того, як ці об'єкти оформлені,
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який спектр послуг надають і ряду інших факторів
складається певний тип підприємства. Так само,
не менш важливу роль у поділі на типи відіграють
особливості географічного положення, кліматичні
умови. Готелі умовно можна розділити на готелі класу
люкс, готелі середнього рівня і готелі економ классу,
якщо при готелі є численні ресторани, дискотеки, казино, басейни і магазини, які скомбіновані в єдиний
комплекс, то це готельний комплекс. [3]
Засобами посилення виразності внутрішнього
простору обладнаних приміщень служать колірне і
світлове рішення.
Колір – одна з найважливіших характеристик середовища. Колір надає приміщенню індивідуальність,
впливає на емоційний стан і відчуття людини,
змінює пропорції і розміри простору, коригує вплив
зовнішнього середовища.
Наукові дослідження показали, що в природі
є тільки три кольори (жовтий, червоний, синій), які
не входять до складу один одного. Всі інші кольори
виходять шляхом попарного змішування кольорів. У
практичній роботі зручно для порівняння і зіставлення
бачити всі кольори із змінами по світлині і тону. Для
цього використовують колірний круг Гете, названий
так за імені основоположника в галузі досліджень кольору.
Гете стверджував, що всі кольори розташовуються між двома полюсами, і тому їх можна розділити
на теплі і холодні. Червоний, жовтий, помаранчевий,
коричневий кольори асоціюються з сонцем і тому
є теплими. Холодними вважають кольору, які нагадують сніг, лід, блакитний, синій, бузковий та ін. У
приміщенні, пофарбованому в теплі кольори, завжди
здається тепліше.
Для готельних номерів доцільні такі кольорові
рішення (рис.1):
- однотонні, побудовані на одному основному кольорі
або групі близьких кольорів;
- полярні композиції, побудовані на протиставленні
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двох основних кольорів або двох груп близьких між
собою кольорів;
- трикольорові, побудовані на трьох основних
кольорах.
Рекомендовано такі кольорові акценти інтер’єру:
- однотонні, побудовані на використанні групи
близьких кольорів (для виявлення центру композиції
беруть насиченіший колір);
- багатокольорові, побудовані на протиставленні
основних кольорів чи взаємодоповнюванні.
При проектуванні колірного рішення готелів
необхідно враховувати сприйняття кольору при природному і штучному освітленні. При цьому потрібно
враховувати здатність кольору знижувати насиченість
і змінювати колірний тон як при інтенсивному, так і
при слабкому освітленні; знижувати насиченість світла
предмета на яскравому фоні; змінювати колірний тон
в залежності від кольоровості випромінювання джерела світла [2].
Колір робить істотний вплив на наше відчуття
простору, зорове сприйняття розмірів, висоти,
пропорцій приміщення. Це пояснюється тим, що наше
око влаштований таким чином, що воно по-різному
сприймає різні групи кольорів. Наприклад, деякі кольори, такі як червоний, помаранчевий, жовтий, сприймаються як наближаються до глядача, виступаючі вперед. Вони і називаються виступаючими. Тому якщо
забарвити стіни приміщення в ці кольори, то воно буде
здаватися менше, ніж воно є в дійсності [6].
Важливе значення відіграє колір як засіб
орієнтування гостей. Архітектор М. Я. Гінзбург, наприклад, вважав, що з цією метою різним приміщенням
і навіть поверхам варто надавати різне забарвлення.
Так, абсолютно не схожі один на одного майданчики
поверхів будуть легко запам'ятовуються. Використання кольору як засобу орієнтування гостей особливо необхідне у великих готелях, в яких можна легко
порушити експлуатаційний режим, внести суєту і
безлад. Кольором можна виділити місце чергового
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1 − спання;
2 − відпочинку;
3 − вітальні;
4 − кухні;
5 – сантехнічних обладнань;
6 – гардеробу
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адміністратора, ліфти і сходи; різну кольорову характеристику можуть мати коридори і холи різних типових поверхів. (рис.2)
До колірного вирішення і обробки санвузлів також пред'являються специфічні вимоги. Порівняно невелике приміщення санвузла, як правило, що не має
природного освітлення, обирається плитка світлих
тонів (світло-жовтою, блакитною, рожевою, білою).
Колір плитки може відповідати кольору санітарного
обладнання, але може вирішуватися і як фонова обробка для приладів, що поєднується з кольором стін.
Якщо для обробки стін застосовується плитка з малюнком, то підлога – одноколірного кольору. Для
санвузлів, обладнаних великою кількістю приладів,
меблів, додатковими предметами, велике значення
має єдине колірне рішення. Колір можна використовувати як засіб, який допомагає відвідувачам краще
орієнтуватися, фарбують у різні кольори. [1]
Меблям та обладнанню відведена основна роль
у формуванні інтер’єру готельного номера. Від їх
складу, розміщення і форми залежить вибір того чи
іншого архітектурно-планувального рішення номера, а розташування – для вибору розмірів приміщень,
місцеположення освітлювальних приладів та іншого
обладнання. На основі досліджень основних розмірів
функціональних зон і проходів можна визначити
оптимальні архітектурно-планувальні рішення номерів
та їх габаритні розміри (рис.3). За найрізноманітніших
планувальних рішень готельних будинків блокування
номерів застосовується за допомогою двох основних
прийомів розміщення санітарних вузлів: у глибині
номерів та між номерами. У готелях з однорядним
блокуванням номерів вхід до номера може бути влаштований поряд із санітарним вузлом або з протилежного боку.[5]
Висновки: 1. Розглянуто основні кольорові
рішення та запровадження їх в рішення як домінанти,
котрі виступають одним із перспективних методів
видозміни об’єктів в дизайні інтер’єру малих готелів.
2. Процес виявлення основних кольорових
рішень на прикладі малих готелів в дизайні номерів
відбувається шляхом підбору кольорових композицій,
доцільними є однотонні, полярні, трикольорові
композиції; акцентним рішенням в інтер’єрі виступають як однотонні так і багатокольорові групи
близьких кольорів побудовані на протиставленні чи
взаємодоповнюванні основних кольорів.
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3. Кольорові рішення готелю враховують сприйняття кольору в штучному і природному освітленні. З
практичної точки зору беруть до уваги здатність кольору знижувати насиченість і змінювати кольоровий
тон як за інтенсивного, так і за слабкого освітлення;
знижувати насиченість кольору предмету на яскравому тлі; змінювати кольоровий тон залежно від
кольоровості випромінювання джерела світла.
Перспективи дослідження. Використання колористичних композицій в дизайні інтер’єру малих
готелів, в подальшому дасть змогу змінити внутрішній
простір, адаптуватися до пошуку оптимальної
організації та оформлення дизайну інтер’єрів різної
варіативності кольору, допоможе в подальшому знайти нові шляхи створення наповнення інтер’єру готельних комплексів яскравими сучасними тенденціями для
створення кращих умов перебування є невідємною частиною розвитку сучасних готелів. Велике значення в
раціональному, сучасному, естетичному, екологiчному,
функціональному комфорту внутрішнього простору
грають засоби, що впливають не тільки на формування
внутрiшнього інтер’єру, а і на перше враження гостей
готельного комплексу, знання основних засобiв та
прийомів сприятимуть перспективному напрямку
формування дизайнi інтер’єру для малих готелів.
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