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Майстер виробничого навчання Марія ГУРИН  
Професія 4222: Адміністратор 

Тема: Застосування основ маркетингу  

на підприємстві 

 
Мета:  

Навчальна -навчити учнів у процесі уроку виробничого навчання складати 

бізнес план 

Розвивальна - забезпечити розвиток розумових здібностей учнів, розвивати 

структурне, аналітичне та логічне мислення, ділові риси, самостійність, 

спостережливість, пам'ять, увагу, інтерес до обраної професії.  

Виховна-виховати інформаційно - освічену особу, культуру роботи з людьми 



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. 

Інструкція з охорони праці 



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. 



Різні підприємства в залежності від виду своєї роботи, мають свій 

маркетинговий хід, сьогодні ми розглянемо, як надавати послугу в бронюванні, 

вибрати кращій готель і гарний відпочинок 

Бронювання готелів онлайн – простий і швидкий спосіб знайти хороше житло 

в подорожі. Це зручно і економно. Я розповім як забронювати готель через 

інтернет, яким надійним сервісом користуюсь сама, як правильно вибрати готель, 

щоб був кращий за співвідношенням ціна та якісті. 



Інструктивно технологічна картка  
Як забронювати готель через інтернет?  

 

1.Перейдіть на сайт Букінг або впишіть країну або місто, куди Ви хочете 

поїхати, прямо в цій пошуковій формі і натисніть «Знайти»: Booking.com 

 На сайті в рядку пошуку введіть місто або регіон країни подорожі, дати 

запланованого заїзду та від’їзду, мета поїздки- відпочинок або робота. наприклад: 

 

 
Покажемо покроково, як забронювати готель на букінгу. Просто та зручно. 

1. Перейдіть на сайт Букінг або впишіть країну або місто, куди Ви хочете поїхати, прямо в цій пошуковій формі і натисніть «Знайти»: 

 

 

Booking.com 

 
 

На сайті в рядку пошуку введіть місто або регіон країни подорожі, дати запланованого заїзду та від’їзду, мета поїздки- відпочинок або робота. наприклад: 

Та натисніть кнопку Провірити 

ціні 

Внесіть в графу нижче кількість 

дорослих гостей, а також кількість 

і вік дітей. Натисніть «Знайти». 

http://www.booking.com/index.html?aid=374131
http://www.booking.com/index.html?aid=374131
https://www.booking.com/?aid=374131
https://www.booking.com/?aid=374131


2. Пошук готелів. 

Відкривається список готелів вільних в Ваші дати і для заданої кількості осіб. На що тут потрібно звернути увагу. 

Букінг пропонує для 2-х дорослих аж 1 158 готелів в Одесі. Переглянути їх усіх, щоб вибрати хороший варіант – 

просто нереально, та й не потрібно. 

Вибираємо кращий готель за ціною і якістю. 

Для швидкого і оптимального вибору готелю скористайтеся підказками. Зліва в колонці «Вибрати за критеріями» 

відзначаєте потрібну ціну номера під Ваш бюджет, (чим дешевше, тим економніше))). Я вибрала вартість до 1500 грн. 

Нижче в цій же колонці вибираєте тип розміщення (апартаменти, готелі, гостьові будинки і т.д), зручності в номері і 

готелі, район міста. Ми вибираємо зручності в залежності від тривалості перебування в готелі (для зупинки на 1-2 

ночі-у нас одні вимоги, а для більш тривалого відпочинку-інші). Як правило, нам обов’язково потрібна в готелі 

безкоштовна парковка, безкоштовний Wi-Fi, влітку – кондиціонер. (Для тривалого відпочинку можна додати – басейн 

(ціна тоді буде вище) або кухню в номері.) Відзначаємо ці та інші потрібні Вам опції в «умовах». 

Особливу увагу приділіть критерієм «Оцінка за відгуками» – «Чудово – 9+» або «Дуже добре 8+» – чому б не вибрати 

найкраще співвідношення ціни і якості – більш дешевий варіант, але з відмінними оцінками побували тут гостей)). 

Виберіть оцінки. 

Зверніть увагу на кількість відгуків. Чим більше відгуків, тим реальніше «картина». Наприклад, оцінка 

«Приголомшливо» за 560 відгуками, набагато важливіше, ніж оцінка «Приголомшливо» по 11 відгуками. Ідеально, 

коли дуже велика кількість відгуків і при цьому відмінна оцінка готелю! 

Вгорі справа також є опція «Оцінка за відгуками» – по ній Ви можете вибрати, чиї відгуки Вам більш цікаві (сім’ї, 

пари, компанії друзів). Ми цю опцію не чіпаємо, завжди читаємо відгуки всіх гостей. Так думка про цей готель буде 

повнішою. 

Багато готелів роблять вигідні знижки. Ми виділили червоним маркером на фото “Сьогоднішня Суперпропозиція”. 

Чому б не скористатися такою приємною можливістю економії на житло. 



 Вибираємо кращі готелі. 

Після того, як Ви вибрали всі потрібні критерії житла – кількість запропонованих готелів 

скоротиться. За ціну до 1500 грн можна  зняти хороші апартаменти в центрі Одеси. (При бажанні 

виберіть в опції «ціна за ніч» – позиції подорожче, щоб зупинитися в готелі). 

При виборі готелю на цьому етапі зверніть увагу на кількість відгуків гостей (чим більше, тим 

об’єктивніша оцінка), суперпропозиції, вартість номера, вказується також можливість бронювання 

без кредитної картки 



Варіант 2. 

 Є ще інший варіант пошуку готелів на букінгу – по карті. Натисніть на опцію “карта” і 

подивіться, які готелі вільні в улюбленому районі міста. Всі готелі та апартаменти позначені 

на карті значками. Значок з червоною крапкою означає, що номера готелю розпродані на 

потрібний вам час. Тому відразу дивіться значки з білою крапкою всередині. При наведенні 

мишкою на них Ви відразу бачите назву готелю, оцінки гостей і вартість номера за добу. 



3. Далі натискаємо на сподобавшийся варіант і нижче на цій же сторінці сайту-опис і фото номера 

(нажміть на фото), ціни, умови бронювання, правила проживання. Завжди дивіться уважно пункти 

про вартість з інформацією, що в неї входить, і умови бронювання. 

У кожного готелю свої умови скасування бронювання. Найдешевші пропозиції на букінг зі суворими 

умовами без відміни – «Вартість не повертається». Але раптом Ваші плани зміняться, то безкоштовне 

скасування бронюрованя – дуже хороший варіант. Наведіть мишкою на синій знак «?» поруч з 

умовами відміни бронювання і ознайомтеся з правилами цього готелю. 



Ще є нюанси. Подивіться уважно послуги 

готелю (нижче на сторінці сайту букінг) і 

правила (час заїзду та від’їзду, кількість 

додаткових ліжок у номері, яка оплата 

приймається). Я шукала готель з 

безкоштовним Wi-Fi та паркінгом.  



 Бронюємо готель або апартаменти. 

Виберіть потрібну Вам кількість номерів у відповідному стовпчику таблиці і тисніть 

«Забронювати». 

На наступній сторінці Ви побачите всі дані по бронюванню: вартість, що входить в ціну, умови 

скасування та правила оплати. Весь процес бронювання – безпечний, Ваші дані захищені 

спеціальним безпечним з’єднанням. 

Останній шаг це фінансове 

питання де потрібно 

визначитись з оплатою. 



 
Картка завдань  
1. Створити бронювання готелю за поданим 
зразком для відпочинку  
Виконані завдання відправити на перевірку на 
електронну адресу mawa1995@ukr.net 


