
02.10.2020 

Група ТУ-1 

Організація обслуговування відвідувачів 

Урок 20 

Тема: Практична робота № 4: Рольова гра: проведення ділової зустрічі. 

Мета: закріпити знання стосовно управління потоку відвідувачів, виховувати інтерес до 

професій регіону 

 Завдання:  
1. Підготувати сценарії організації та проведення прийому відвідувачів згідно 

варіанту:  

1) зустріч ділового партнера;  

2) зустріч представника фірми «продавця»;  

3) зустріч відрядженого;  

4) зустріч VIP-клієнта.  
 

 

 

 

Урок 21 

Тема:  

 Тема уроку: Якість обслуговування, ефективність і культура 

обслуговування відвідувачів.  
Мета: закріпити знання стосовно управління потоку відвідувачів, виховувати інтерес до 

професій регіону 

Матеріал уроку 

 
Обслуговування клієнтів – це система заходів, що забезпечують високий рівень комфорту та 

задовольняють найрізноманітніші побутові, господарські і культурні запити гостей. З кожним 

роком запити і вимоги до послуг підвищуються. Причому, чим вища культура і якість 

обслуговування гостей, тим вищий імідж цього господарства, тим привабливішим воно для 

гостей, тим успішніша його діяльність.  

Якість обслуговування - це комплексна категорія, один з найважливіших показників 

ефективності функціонування підприємств, що відносяться до сфери обслуговування, об'єкт 

аналізу, планування і управління.  

Згідно міжнародного стандарту ICO 9000, якість – це сукупність властивостей і характеристик 

послуг, які здатні задовольняти обумовлені або передбачувані потреби споживачів. Якість 

спонукає клієнта обрати той або інший продукт (якщо не брати до уваги фактор ціни), у деяких 

сегментах ринку. Якість впливає на рішення клієнта скористатись послугами певного 

підприємства, а не його конкурента. Між якістю і успішною реалізацією послуг існує 

прямопропорційна залежність, тому погіршення якості зумовлює втрату клієнта.  

Механізм управління якістю послуг повинен спрямовуватись на вироблення управлінських 

рішень і здійснення комплексу управлінських дій щодо планування, надання та реалізації послуг 

високого рівня якості.  

У міждержавному досвіді щодо визначення якості обслуговування виділяється два підходи:  

- якість обслуговування визначається на основі оцінки корисних характеристик процесу надання 

послуг;  

- оцінка недоліків в процесі обслуговування клієнтів.  



Щодо визначення структури якості обслуговування насамперед виділяється японський і 

американський підходи.  

Японські фахівці виділяють п'ять структурних категорій якості обслуговування:  

1) внутрішню якість (непомітна для споживачів) - виявляється у якості організації послуг, 
технології обслуговування, функціональній взаємодії підрозділів;  

2) матеріальну якість (помітна для споживачів) - відображається в особливостях оформлення 
інтер'єру – дизайні, умеблюванні, білизні, якості посуду, використовуваних матеріалах та інше;  

3) нематеріальну якість – представлена рівнем загального комфорту, естетичним 
оформленням, наявністю музичного оформлення, реклами;  

4) психологічну якість – проявляється у дотримуванні принципів гостинності обслуговуючим 
персоналом;  

5) тривалість обслуговування – охоплює час очікування, оперативність та швидкість 

обслуговування.  

 

Американські фахівці якість обслуговування розглядають у складі трьох категорій:  

1) технічної якості - дотримання підприємством стандартних вимог щодо матеріально-

технічної бази: архітектури і планування будівлі, оформлення інтер'єру, забезпечення якісними 

меблями, необхідним обладнанням для водопостачання, постачання тепла, енергії, забезпечення 
інформаційними комунікаціями та ін.;  

2) функціональна якість пов'язується із здатністю персоналу якісно виконувати професійні 
обов'язки, відображає ефектні елементи в процесі обслуговування клієнтів – оперативність 
процесу бронювання, реєстрації і поселення, надання конкретних послуг та ін.;  

3) етична (соціальна) якість – це позиції підприємства на ринку, визначені на основі 

моніторингу ринку серед клієнтів, незалежних експертів, проведення соціологічних досліджень.  

 

Управління якістю послуг у підприємствах здійснюється у формі зовнішнього і внутрішнього 

контролю. Зовнішній контроль пов'язується з державними стандартами відображених у 

законодавчій, нормативно-технічній базі та міжнародних стандартах щодо діяльності у сфері 

даного господарства, які в певному обсязі враховуються державними стандартами, процесом 

реалізації стандартів у формі сертифікації, ліцензування, а також здійснюється недержавними 

профільними організаціями, союзами, асоціаціями, корпораціями, підприємствами, що 

співпрацюють з цим підприємством. Найбільший зовнішній контроль якості здійснюється 

споживачами цих послуг.  

Внутрішній контроль здійснюється адміністрацією готельного підприємства і пов'язується з 

управлінням якістю організації, технології, функціональної взаємодії, матеріально-технічного 
забезпечення, загальним рівнем комфорту.  

Якість послуг повинна відповідати встановленим стандартам. Форма і зміст стандартів є 

критерієм якісного обслуговування. Критерій оцінки якості послуг для клієнта - це ступінь його 

задоволення, тобто відповідність отриманого і очікуваного. Критерієм задоволення клієнта - є 

бажання повторно відвідати і порекомендувати дане господарство та залучити до нього більше 

клієнтів серед знайомих і родичів.  

Основним документом, що визначає взаємовідносини між адміністрацією, персоналом 

підприємства і споживачами є "Правила надання послуг", розроблені у відповідності до закону 

України "Про захист прав споживачів".  

Управління якістю передбачає наявність управлінських систем на підприємстві, що 

контролюють організацію і пропозицію послуг:  

- систему підбору персоналу і його навчання. Адміністрація повинна організувати кадрову 

службу, що забезпечує підбір працівників, які володіють необхідними знаннями, мають навики 

надання послуг високої якості, постійно контролює підвищення кваліфікації персоналу;  

- систему контролю якості, стандартизацію пропонованих послуг. При розробці стандартів 

обслуговування власники і менеджери повинні чітко визначити ціль стандартизації. Стандарти 

повинні бути гнучкими, відповідати вимогам і побажанням клієнтів;  

- система контролю ступеня задоволення клієнтів передбачає аналіз скарг і пропозицій 

клієнтів, порівняння якості послуг конкурентів з якістю власної пропозиції послуг.  

Культура обслуговування - це організаційна культура спрямована на обслуговування клієнтів на 

основі вироблення певних правил, процедур, практичних навичок і вмінь. Культура 



обслуговування диктується політикою підприємства, підтримується системою заохочення 

персоналу та низкою інших заходів. Сьогодні поширене розуміння культури обслуговування у 

вузькому сенсі, як сукупність правил ввічливості (етика поведінки), однак дане поняття слід 

розглядати значно ширше у всіх його станах і при виявленні всіх його елементів.  

Загально прийнято поділ культури на матеріальну і духовну, тому культура включає в себе 

сукупність матеріальних благ і духовних цінностей, а також способи діяльності людини щодо їх 

утворення та використання.  

 

Питання для контролю: 

1. Яким чином можна досягти високої якості обслуговування? 

2. Що таке культура обслуговування і культура поведінки? 

 

 

 

02.10.2020 

Група ТУ-1 

Урок 22. Тематичне оцінювання Технологія обслуговування відвідувачів 

Мета: навчитися поняттю обслуговування відвідувачів; розвивати якості 

адміністратора, необхідні в сфері послуг; виховувати інтерес до професій 

регіону. 

Матеріал уроку  

Завдання, вправи 

 

1. Скласти кросворд за темою Технологія обслуговування відвідувачів 

 

Урок 23 

Тема:  

 Тема уроку: Ведення справ та формування номенклатури.  
Мета: закріпити знання стосовно управління документацією в роботі адміністратора 

Матеріал уроку 

 
Відповідальність за підготовку номенклатури справ структурного 

підрозділу покладається на його керівника, який організовує складання 

номенклатури та бере участь у її розробленні. Безпосередньо розробляє проект 

номенклатури секретар або працівник, який відповідає за діловодство в 

структурному підрозділі, із залученням інших спеціалістів цього підрозділу. 



Працівники служби діловодства та архіву установи (особа, відповідальна за 

архів) надають методичну допомогу в її складанні й оформленні, зокрема в 

редагуванні заголовків справ, перевірці й уточненні строків їх зберігання. Для 

уточнення строків зберігання окремих категорій документів залучають 

відповідних спеціалістів. 

Номенклатура справ на наступний календарний рік складається на 

підставі вивчення документів з усіх питань діяльності структурного підрозділу. 

Керівник разом із працівниками визначають коло питань, якими буде займатися 

підрозділ наступного року, а також категорії документів, що відбиватимуть цю 

діяльність, уточнюють строки зберігання окремих груп документів. 

При складанні номенклатури справ необхідно керуватись основними 

організаційними документами установи (статут, положення, штатний розпис, 

положення про підрозділ), а також планами та звітами про роботу, типовим і 

відомчими (галузевими) переліками документів зі строками їх зберігання. 

Номенклатура справ має охоплювати всю документацію структурного 

підрозділу, у т. ч. внутрішню документацію й одержувану ззовні. До 

номенклатури справ включають також електронні документи. Перехідні справи, 

що ведуться протягом кількох років, вносять до номенклатури справ під одним 

індексом. 

 

Питання для контролю: 

1. Що не включають до номенклатури справ? 

2. Назвіть основні вимоги до форми номенклатури справ 

 

 

 

 

Домашнє завдання: 

Опрацювати матеріал, написати конспект, дати відповіді на контрольні запитання, виконати 

вправи та завдання 

 

Інформацію надсилати на адресу e-mail  anylesik@gmail.com 
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