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Організація обслуговування відвідувачів  

Урок 2. Поняття обслуговування відвідувачів у системі діяльності 

адміністратора.  

Ще недавно людину, професія якої переслідувала мету розпоряджатися в 

установі або колективі, іменували завідувачем.  

Сьогодні таких фахівців називають адміністраторами. Це слово прийшло 

до нас з англійської мови й дослівно означає «розпорядник». Крім 

управлінських функцій він може займатися обслуговуванням баз даних та 

інформаційних систем.  

Адміністратор – професія не на все життя. Це хороший стартовий 

майданчик на шляху подальшого кар'єрного зростання.  

Обов'язки адміністратора залежать від сфери його діяльності. Якщо 

фахівець займається супроводом баз даних в комп'ютерних системах, тоді йому 

необхідно стежити за збереженням інформації, вносити зміни на прохання 

користувачів, проводити консультації та визначати корисність баз даних. Такі 

фахівці професійно підготовлені і мають вищу освіту. Ну, а якщо фахівець 

займається адміністративно-управлінською діяльністю, тоді в його обов'язки 

входить вирішувати адміністративні питання, заповнювати службову 

документацію і надавати необхідну інформацію. Для такої роботи від 

адміністратора потрібно зазвичай середню професійну або середню загальну 

освіту.  

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.  

 

Питання для контролю: 

1. Описати умови роботи адміністратора 

2. Перелічити, в яких сферах може працювати адміністратор 

3. Зазначте вимоги, що висуваються до адміністратора 

4. Опишіть характер роботи адміністратора 
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Урок 3 

Тема уроку: Організація обслуговування відвідувачів: роль і функції  

Мета: навчитися поняттю обслуговування відвідувачів; розвивати якості 

адміністратора, необхідні в сфері послуг; виховувати інтерес до професій 

регіону. 

Матеріал уроку  

Стосунки з клієнтами - одна з провідних складових в системі зовнішніх 

стосунків організації, оскільки сьогодні вони багато в чому визначають її 

конкурентоспроможність. Прагнення управляти стосунками з клієнтами 

призводить до того, що організації починають приділяти велику увагу розробці 

і впровадженню стандартів обслуговування.  



У разі, якщо в організації офіційно не введені стандарти обслуговування, в ній 

все одно існують якісь сталі норми поведінки обслуговуючого персоналу по 

відношенню до клієнтів.  

Організація, працююча без стандартів, матиме "хаотичну" манеру 

обслуговування: все залежатиме від конкретних людей, що працюють 

продавцями (реалізаторів послуг), від їх настрою в той або інший день, від 

ситуації в організації, від манери поведінки самого клієнта. У організації, в якій 

обслуговування відбувається відповідно до стандартів, спостерігатиметься 

певна манера обслуговування, специфіка підходу до клієнта, особливі норми і 

манера поведінки в різних ситуаціях, якась концепція поведінки по відношенню 

до клієнта.  

Питання для контролю: 

1. Перелічіть ключові фактори поняття обслуговування клієнтів 

2. Обґрунтуйте свою думку, навіщо організації створювати сервісне 

обслуговування для клієнтів 
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Урок 4. Види обслуговування. Сфери діяльності адміністратора. 

Мета: навчитися поняттю обслуговування відвідувачів; розвивати якості 

адміністратора, необхідні в сфері послуг; виховувати інтерес до професій 

регіону. 

Матеріал уроку  

 

Наприклад, основними видами обслуговування в закладах ресторанного господарства є:  

реалізація продукції в залах закладів відкритого типу (ресторанів, барів, їдалень, кафе, закусочних), 

а також в їдальнях при промислових підприємствах та навчальних закладах;  

обслуговування пасажирів у дорозі, на транспорті;  

реалізація кулінарної продукції через магазини (відділи) кулінарії;  

організація обслуговування офіціантом (барменом) вдома.  

 



На підприємствах ресторанного господарства застосовуються такі методи обслуговування:  
 

 

 

 

Методи обслуговування споживачів – це спосіб реалізації продукції чи послуг. 

Розрізняють два методи обслуговування: участь обслуговуючого персоналу і 

самообслуговування.  

Види (форма) обслуговування споживачів – це організаційний прийом, який є 

різновидом або поєднанням методів обслуговування.  

Види, методи і форми обслуговування на підприємствах залежать від місця 

надання послуг, способу її отримання і доставки споживачам, ступеня участі 

персоналу в обслуговуванні та ін. Вибір найбільш раціональних видів 

обслуговування сприяє більш повному задоволенню попиту споживачів.  

Сучасні форми обслуговування наближують послуги до користувачів, 

скорочують час обслуговування, створюють зручності користування послугами. 

До таких форм відносяться:  

 

говування користувачів з виїздом додому;  

 

 

 

Основними методами обслуговування користувачів в стаціонарних 

умовах є обслуговування спеціалістом і самообслуговування.  

 

Питання для контролю: 

5. Наскільки важлива робота адміністратора? Обґрунтуйте свою думку 

6. Перелічіть умови, за яких адміністратор може професійно зростати 

 

Домашнє завдання: 

Опрацювати матеріал, написати конспект, дати відповіді на контрольні питання 

 

Відповіді надсилати на електронну адресу anylesik@gmail.com або 

месенджери Viber, Telegram: +380634432524 

 

 



Домашнє завдання: 

Опрацювати матеріал, написати конспект, дати відповіді на контрольні питання 

 

Відповіді надсилати на електронну адресу anylesik@gmail.com або 

месенджери Viber, Telegram: +380634432524 

 


