
 

Практичні рекомендації учням групи 15  

Майстер виробничого навчання Марія ГУРИН  

Професія 4222: Адміністратор 

 

Тема: Складання органайзера керівника фірми на день 

 

 
Мета.  

Навчальна – відпрацювання з учнями практичних навичок складання органайзера курівника 

Розвивальна – розвивати вміння адміністративного хисту, обов’язками кадрової служби 

підприємства. 

Виховна – виховувати в учнів активну позицію щодо практичної реалізації принципу роботи 

адміністратора. 



Інстуктаж з Охорони праці 

Загальні вимоги безпеки 

1.1. До самостійної роботи учні зобов'язані дотримуватись правил безпеки життєдіяльності. 

1.2.  У процесі роботи учень зобов'язаний дотримуватися правил особистої гігієни, а також утримувати в чистоті і 

порядку робоче місце.  

2. Вимоги безпеки перед початком роботи 

2.1. Учень повинен включити освітлення всього приміщення, достовірно переконатися в справній і правильній 

роботі світильників, при цьому найменша освітленість робочого місця допускається: при люмінесцентних лампах 

і не менше 300 лк. (20 Вт/м2.), при лампах розжарювання і не менше 150 лк.(48 Вт/м2.). 

2.2. Учень зобов'язаний здійснити провітрювання приміщення і підготовку до роботи необхідних канцелярських 

приналежностей, а також персонального комп'ютера та принтера, у разі потреби.  

3. Вимоги безпеки під час роботи 

3.1. Учень зобов'язаний суворо виконувати послідовність роботи з документами, яка встановлена інструкційно-

технологічними картками. 

3.2. Учень повинен забезпечити дотримання порядку робочого місця, не допускаючи його захаращення 

сторонніми предметами і непотрібною документацією. 

3.3. При недостатньому освітленні робочого місця необхідно для додаткового освітлення використовувати 

настільну лампу. 



3.4. Для підтримання здорового мікроклімату учню слід через кожні дві години роботи проводити провітрювання 

приміщення. 

3.5. При тривалій роботі з документацією і на персональному комп'ютері, з метою зниження стомлення зорового 

аналізатора, усунення впливу гіподинамії та гіпокінезії, а також запобігання розвитку стомлення від тривалого 

перебування у незмінній позі, через кожну годину безперервної роботи учень зобов'язаний робити невелику 

перерву на 10-15 хвилин, під час якої слід виконувати простий комплекс вправ для очей, фізкультурні паузи і 

фізкультурні хвилинки. 

3.6. Учень під час роботи слід суворо дотримуватися правил даної інструкції з охорони праці. 

4. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 

4.1. У разі появи несправності в роботі персонального комп'ютера, стороннього шуму, іскріння і запаху гару, 

учень повинен негайно відключити комп'ютер від електричної мережі . 

4.2. При виникненні пожежі, учень зобов'язаний оперативно передати інформацію до найближчої пожежної 

частини, потім приступити до гасіння осередку пожежі своїми силами за допомогою первинних засобів гасіння 

пожеж. 

4.3. При отриманні травми, учню слід негайно звернутися за медичною допомогою. 

  



 

Організатор адміністратора - це 

робочий зошит, який завжди повинен 

бути під рукою у адміністратора. 

 Зразок органайзера 

 

 

Організатор допоможе вам відразу 

спланувати засідання, коніеренції, 

свята, майстер-класи, і ви наочно 

побачите, де у вас провал. 

Адміністратор сміливо зможе 

продавати будь-які заходи, а не 

тільки ті, які ви поставили в 

найближчий час. 



Планування робочого часу адміністратра має 

здійснюватися з урахуванням раціональної 

черговості проблем.  

Спочатку слід планувати справи:  

- з фіксованим терміном виконання; 

- ті, що потребують значних витрат часу; 

- неприємні справи, відкладання яких на потім 

небажано. 

 

 Категорія A – найважливіші справи. 

Вони складають приблизно 15% всіх 

справ, якими ви займаєтеся, але 

приносять вони приблизно 65% 

результатів. 

 Категорія B – важливі справи. Вони 

становлять близько 20% всіх ваших 

справ і приносять близько 20% 

результатів. 

 Категорія C – справи найменшою 

важливості. Вони складають приблизно 

65% всіх ваших справ, а й приносять 

приблизно 15% результатів. 

 

Для оцінки терміновості виконання 
справ ми взяли за базу метод A B C.   

Будь-які завдання, виходячи з їх 

важливості, відносно досягнення 

поставлених результатів, повинні 

розподілятися з використанням буквених 

значень ABC 



Резервування часу (при складанні плану 

потрібно дотримуватися основного правила 

планування часу, згідно з яким планом повинно 

бути охоплено не більше 60% робочого часу і 

приблизно 40% повинно бути залишено як 

резервного часу для несподіваних справ).  

 

Інструктивно технологічна картка 



Планування робочого дня адміністратора заміського закладу відпочинку «Моревелл»  

 

26.03.2020 

Час Вид діяльності 

Категорія 

Важливості і 

терміновості 

Очікувані результати (контроль) 

8.00 – 8.30 
Підготовка і робота по зустрічі і 

проводах гостей 
Категорія B 

В процесі даної підготовки здійснено огляд кімнат, які призначені для 

гостей, перевірено наявність обслуговуючого персоналу та стан їх 

зовнішнього вигляду 

8.30 – 9.00 
Зустріч і вітання гостей, оформлення 

всіх необхідних документів 
Категорія B 

Зареєстровано гостей й реєстраційній картці видача ключів та 

побажання добре провести час 

9.00 – 9.10 Розміщення гостей за номерами Категорія C Гостей розміщено за відповідними номерами 

9.15 – 10.00 Інструктаж працівників Служб готелю Категорія B Проведено інструктаж працівників готелю 

10.00 – 11.00 

Надання допомоги працівникам готелю 

у вирішенні виникаючих у ході роботи 

проблем 

Категорія A Усунено проблеми, які виникли в ході роботі 

15.45 – 16.30 

Розглядає претензії, пов’язані з 

незадовільним обслуговуванням 

клієнтів і проводить відповідні 

організаційно-технічні заходи 

Категорія B Вислухано недоліки, якими незадоволені гості 

16.30 – 17.00 

Інформує керівництво організації про 

наявні недоліки в обслуговуванні 

клієнтів, виконує заходи по їх усуненню 

Категорія A Усунено недоліки, якими незадоволені гості 



Картка завдань  

Скласти органайзер адміністратора за 

поданим зразком на день.  

Завдання відправити на електронну 

адресу mawa1995@ukr.net  


