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Група 15 

Організація обслуговування відвідувачів  

Урок 5 

Тема уроку: Значення обслуговування відвідувачів для підприємства  

Мета: навчитися поняттю обслуговування відвідувачів; розвивати якості 

адміністратора, необхідні в сфері послуг; виховувати інтерес до професій 

регіону. 

Матеріал уроку  

 
 Скільки існує сфер діяльності, де потрібен адміністративно-управлінський персонал, стільки і 

знань необхідно для роботи адміністратором. Щоб орієнтуватися в структурі управління, в 

обов'язках працівників і режим їх роботи, адміністратору необхідні навички організації праці та 

управління. У будь-якій компанії існують свої правила і методи обслуговування відвідувачів. 

Тому адміністратор повинен знати види послуг, що надаються, вміти оформляти відповідно до 

вимог вітрини і приміщення.  

Останнім часом більшість роботодавців вимагають від претендентів на посаду адміністратора 

вищу освіту, знання іноземної мови, комп'ютера на рівні упевненого користувача, наявність 

досвіду роботи в даній сфері. Крім цього, адміністратор повинен володіти хорошими 

комунікаційними навичками, приємною зовнішністю, мати грамотно поставлену мову, володіти 

навичками роботи з діловою документацією, технікою спілкування по телефону, бути знайомим 

з правилами поведінки в конфліктних ситуаціях. Також адміністратор повинен уміти планувати, 

переконувати, контролювати, бути здатним самостійно ухвалювати рішення.  

Характер роботи:  
 

тей;  

 

 

 

а відповідним оформленням приміщень;  

 

і норм охорони праці, вимог виробничої санітарії та гігієни;  

ліквідації;.  

організації.  

 



Умови роботи:  
Області застосування професійних знань адміністратора:  

1. сфера торгівлі (компанії по оптовому і роздрібному продажу);  

2. сфера будівництва і видобувної промисловості (агентства з продажу будинків, земельних 

ділянок, нерухомості, нафтовидобувні і нафтопереробні компанії);  

3. транспортна сфера (компанії по автодоставці й автоперевезеннях);  

4. сфера медицини й охорони здоров'я (фармакологічні і фармацевтичні компанії);  

5. готельний і ресторанний бізнес;  

6. туристичні компанії;  

7. рекламні агентства і компанії.  

  

Питання для контролю: 

1. Перелічіть якості, що забезпечують успішність виконання 

професійної діяльності адміністратора? 

2. Які на вашу думку якості будуть перешкоджати ефективній 

професійній діяльності адміністратора? 
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Група 15 

Урок 6. Тематичне оцінювання Завдання організації обслуговування відвідувачів 

Мета: навчитися поняттю обслуговування відвідувачів; розвивати якості 

адміністратора, необхідні в сфері послуг; виховувати інтерес до професій 

регіону. 

Матеріал уроку  

Завдання, вправи 

 

1. В яких сферах, на вашу думку, найповніше можуть проявитися здібності 

адміністратора? 

2. Скласти кросворд за темою Завдання організації обслуговування відвідувачів 

  

 

 



Домашнє завдання: 

Опрацювати матеріал, написати конспект, дати відповіді на контрольні питання 

 

Відповіді надсилати на електронну адресу anylesik@gmail.com або 

месенджери Viber, Telegram: +380634432524 

 


