
 

 63 

Resource-Saving Technologies of Apparel, Textile & Food Industry 
 

УДК 687.157:640.43 

ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ОДЯГУ 

ДЛЯ РЕСТОРАННО-ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ 

О. П. БОХОНЬКО, А. Ф. ФИСУН 

Хмельницький національний університет 
 

Готельно-ресторанний бізнес останнім часом дуже активно 

розвивається, це спричиняє високу конкуренцію. Кожен заклад робить усе, 

щоб привернути до себе увагу, створити неповторну атмосферу, 

найкращий сервіс. Не останню роль для цього відіграє одяг персоналу [1].  

Основним завданням створення одягу для готельно-ресторанного 

бізнесу є практична конструкція. Адже даний вид одягу повинен бути 

зручним у роботі. Також не слід забувати про те, що людина у такому одязі 

завжди знаходиться у полі зору присутніх і гостей. Це стосується не лише 

прибиральниць та офіціантів, але і самого шеф кухаря, адже він 

зобов’язаний виходити до своїх гостей. Тому саме балансування поміж 

практичністю та естетикою є головним завданням для розробників такого 

виду одягу. 

Визначний вплив на роботу із замовником має сама концепція 

закладу. Вона уособлюється не лише у екстер’єрі та інтер’єрі. 

Індивідуальність закладу підкреслюється стилем і одягом персоналу. 

Наприклад, завітавши до ресторану східної кухні, ви найменш будете 

очікувати метрдотеля чи офіціанта одягнутого у жюстекюр епохи 

Людовіка XIV. Справедливою тезою будемо вважати те, що одяг 

персоналу – це той фактор, який формує перше враження від закладу.  

Ускладнює роботу художньо-технічної команди необхідність 

врахувати усі вимоги та побажання замовника, які інколи, суперечать одна 

одній.  

Аксіомою є те, що сучасним одягом кухаря є кітель. Може здатися, 

що кухарський  кітель не цікавий вид одягу. Але з тим, як з'явилися 

новатори у кухарський справі, мають місце й нові вирішення у кухарський 

моді, тому, що кітель не може створюватися ізольовано, не маючи впливів 

на себе побутового одягу. Зараз актуальними є прилеглі силуети, складні 

конструкції, оздоблювальні деталі, зухвалі принти. 

Кітель, однозначно, є самодостатнім виробом. У класичних моделях 

використовується двобортна застібка (вплив військової форми), на пуклях. 

Це нескладна система, яка представляє собою прорізні петлі на обох 

бортах та саму застібку – кульку чи півсферу на ніжці, яка просовується 

через петлі та утримує борти на зразок ґудзиків. Така конструкція дуже 

зручна, бо дозволяє лицювати нижній борт, якщо верхній забруднився.  

Не обов’язковим вузлом технологічного одягу будуть кишені. Ця 
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деталь, хоч і практична, проте окремі замовники свідомо від неї 

відмовляються. Найдоцільнішими є кишені на застібці, накладні з 

клапаном чи у швах. Така більш сучасна деталь чоловічої сорочки як 

фіксатор рукава, також дуже актуальна для кітеля. Використовується для 

застібки як ґудзик, так і різновиди кнопок. Найбільш характерною 

частиною костюму кухаря є ковпак. Як відомо, він не тільки для краси, 

його функція – захистити об’єкт праці від потрапляння волосся. Колір 

замовник  найчастіше обирає білий або чорний. Повсякчас такі стримані 

моделі прикрашають кольоровими кантами корпоративних кольорів, 

яскравими пуклями чи кнопками, контрастними деталями, фірмовими 

нашивками. 

Одяг офіціантів підлягає не меншим навантаженням ніж одяг 

кухарів, тому вимоги приблизно однакові, але набагато більше свободи до  

сучасного конструктивного вирішення та кольорової гамми. Класичними є 

блуза та фартух. Така комбінація на практиці виявляється найбільш 

практичною, бо складові взаємозамінні між собою.  

Євроінтеграція України, впровадження безпечних умов праці 

спричинили збільшення попиту на якісний спец одяг, відповідно, зросли і 

вимоги до якості виробів. 

Наведені вище особливості можуть мати практичну реалізацію на 

підприємствах, які мають досвід у виготовлені даного асортименту одягу.  
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