
14.09.2020 
Група ТУ-1 

Обслуговування відвідувачів 

Урок 7. 

Тема: Наукова організація праці адміністратора. 

Мета: ознайомитися з поняттям наукової організації праці адміністратора, виховувати 

інтерес до професій регіону 

 

Матеріал до уроку: 

 
Наукова організація праці передбачає систематичне впровадження досягнень науки і 

передового досвіду та дозволяє найкращим чином поєднувати техніку і людей в єдиному 

виробничому процесі, забезпечує найбільш ефективне використання матеріальних і трудових 

ресурсів, безперервне підвищення продуктивності праці.  

Впровадження наукової організації праці (НОП) спрямоване на рішення економічних, соціальних 

і психофізіологічних задач.  

До економічних задач НОП належать:  

• підвищення продуктивності праці, економія живої праці, що витрачається при виконанні 

трудових операцій;  

• найбільш ефективне використання матеріальних і трудових ресурсів;  

• використання найбільш прогресивних методів і прийомів праці, скорочення або повна 

ліквідація витрат робочого часу;  

• створення сприятливих умов праці;  

• підвищення рівня нормування праці.  

 

Соціальні задачі НОП - це всебічний розвиток людини в процесі праці, виховання свідомого 

відношення до праці, розвиток творчої ініціативи, підвищення освітнього рівня і ділової 

кваліфікації кадрів і перетворення праці в першу життєву потребу.  

Психофізіологічними задачами НОП є забезпечення умов для збереження в процесі праці 

здоров'я, стійкої працездатності людини, полегшення праці, підвищення його змістовності і 

привабливості.  

Економічні, психофізіологічні і соціальні задачі НОП тісно пов'язані між собою. Впровадження 

наукової організації праці дає найкращий результат тільки тоді, коли її застосування носить 

комплексний характер по всьому підприємству загалом. Основними задачами наукової 

організації праці є:  

• підвищення продуктивності праці, зростання освітнього і культурного рівня робітників, 

використання в організації праці наукових досягнень і передового досвіду;  

• поліпшення умов праці;  

• всебічний облік і контроль за мірою праці, матеріальне стимулювання працівників;  

• правильний підбір кадрів, виховання відповідальності, дисципліна праці;  

• розвиток творчої активності робітників, залучення їх до роботи в області НОП.  

 

 

Питання для контролю: 

1. В чому полягає практичне застосування методів НОП в торговельному підприємстві? 

2. За якими напрямками здійснюється наукова організація праці апарату управління? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14.09.2020 
Група ТУ-1 

Обслуговування відвідувачів 

Урок 8. 

Тема: Вимоги до адміністратора. 

Мета: ознайомитися з поняттям наукової організації праці адміністратора, виховувати 

інтерес до професій регіону 

 

Матеріал до уроку: 

 

Адміністратор - це особа, що здійснює роботу з ефективного і культурного 

обслуговування відвідувачів. Консультує відвідувачів з питань, що стосуються послуг, 

які надає підприємство. Здійснює роботу з обслуговування відвідувачів, створення для 

них комфортних умов. Забезпечує контроль за збереженням матеріальних цінностей. 

Консультує відвідувачів з питань, що стосуються послуг, які надаються. Вживає 

заходів щодо запобігання і ліквідації конфліктних ситуацій. 

Розглядає претензії, пов'язані з незадовільним обслуговуванням відвідувачів, проводить 

необхідні організаційно-технічні заходи. Здійснює контроль за відповідним оформленням 

приміщень, стежить за розміщенням, оновленням і станом реклами всередині приміщення і 

зовні будівлі. Забезпечує чистоту і порядок у приміщенні і на прилеглій до нього або будівлі 

території. Контролює дотримання підлеглими працівниками трудової і виробничої 

дисципліни, правил і норм охорони праці, вимог виробничої санітарії та гігієни. Інформує 

керівництво про наявні недоліки в обслуговуванні відвідувачів та заходах для їх ліквідації. 

Забезпечує виконання працівниками вказівок керівництва підприємства, установи, 

організації. 

Професійно важливі якості: висока стресостійкість, хороший рівень уваги, гнучкість 

мислення, хороша пам’ять, виразна мова, емоційна стійкість, доброзичливість, гнучкість, 

організованість, відповідальність, самостійність. 

Споріднені професії: консультант сфери послуг, адміністратор-черговий. 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного 

навчального закладу за професією «Адміністратор»: 
1. Професія: 4222 «Адміністратор». 

2. Кваліфікація: адміністратор. 

3. Кваліфікаційні вимоги: 

Повинен знати: 
 постанови, розпорядження, накази, інструкції та інші нормативні документи і керівні 

матеріали, які стосуються організації підприємства; 

 організацію і зміст роботи керівника; 

 організаційну структуру управління підприємства; 

 права і обов’язки працівників, режим їх роботи; 

 технологію управління персоналом підприємства; 

 правила та методи організації процесу обслуговування відвідувачів; 

 правила користування технічним засобами оброблення документів, усної та письмової 

документації, основи комп’ютерних інформаційних технологій; 

 технологічні процеси оброблення інформації; 

 стандарти систем організаційно-розпорядчої документації; 

 ділову українську мову та іноземну мову за професійним спрямуванням, асортимент 

послуг, що реалізуються; 

 основи маркетингу; 

 принцип планування і оформлення приміщень, вітрин, організація реклами; 

 основи естетики, етики, психології і обслуговування відвідувачів, основи галузевої 

економіки, економічні досягнення для успішного виконання знань і обов’язків, 

організації праці і управління; 

 основи трудового законодавства; правила внутрішнього трудового розпорядку. 



Повинен уміти: 
 забезпечувати роботу з ефективного і культурного обслуговування відвідувачів, 

 створювати для них комфортні умови; 

 здійснювати контроль за збереженням матеріальних цінностей; 

 консультувати відвідувачів з питань наявних послуг; 

 вживати заходів щодо запобігання і ліквідації конфліктних ситуацій; 

 розглядати претензії, пов’язані з незадовільним обслуговуванням відвідувачів, і 

вживати відповідних організаційно-технічних заходів; 

 здійснювати контроль за раціональним оформленням приміщень, стежити за 

оновленням і станом реклами у приміщеннях і на будівлі; 

 забезпечувати чистоту і порядок в приміщеннях і на прилеглих до них територіях; 

 контролювати додержання робітниками підприємства, установи, організації трудової і 

виробничої дисципліни, правил і норм охорони праці, вимог виробничої санітарії і 

гігієни, протипожежного захисту; 

 інформувати керівництво підприємства, про наявні недоліки в організації 

обслуговування відвідувачів, вживати заходів щодо їх ліквідації, здійснювати 

контроль за виконанням працівниками вказівок керівництва підприємства. 

4. Загальнопрофесійні вимоги: 

Повинен: 
 раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці; 

 додержуватись норм технологічного процесу; 

 не допускати браку в роботі; 

 знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього 

середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт; 

 використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення 

 природних і непередбачуваних негативних явищ ( пожежі, аварії, повені тощо). 

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб 
5.1. При вступі на навчання - повна або базова загальна середня освіта. 

5.2. При підвищенні кваліфікації - повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, 

освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією адміністратор; 

стаж роботи за професією не менше 2 роки. 

5.3. Після закінчення навчання - повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, 

освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Адміністратор; без 

вимог до стажу роботи. 

 

 

Питання для контролю: 

1. опишіть специфічні вимоги до професії адміністратора 

2. Вкажіть сфери професійного використання адміністратора 
 

 

Домашнє завдання: 

Опрацювати матеріал, написати конспект, дати відповіді на контрольні питання 

 

Відповіді надсилати на електронну адресу anylesik@gmail.com або 

месенджери Viber, Telegram: +380634432524 

 


