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Група ТУ-1 

Організація обслуговування відвідувачів 

Урок 38 

Тема:  

 Тема уроку: практична робота № 10: Вчинки і ситуації. 
Мета: ознайомитися з поняттям ділового етикету, знання стосовно управління 

документацією в роботі адміністратора 

Матеріал уроку 

Вправи, завдання 

Хід роботи: 

1. Розглянути ситуацію та дати власне вирішення проблеми 

2. Зробити висновок 

Ситуація. 

Ви — адміністратор мережі супермаркетів "Яблучко". Ваші супермаркети працюють 

дуже добре: виконують план продажу товарів (іноді навіть перевиконують), не виникає 

проблем у колективі, е гарні відгуки від постачальників та покупців. Лише один із 

супермаркетів постійно не виконує поставлені завдання, спостерігається велика плинність 

кадрів, зменшується обсяг продажу, надходять скарги щодо обслуговування покупців. 

Потрібно виявити основні проблеми у діяльності супермаркету, запропонувати заходи щодо 

їх розв'язання, а також проаналізувати й оцінити наслідки цих рішень. 

Виберіть із запропонованих рішень п'ять варіантів і розташуйте їх за пріоритетами. 

Вибір обґрунтуйте: 

Таблиця 1. Альтернативні варіанти розв'язання проблем у діяльності супермаркету 

Заходи 
Оцінка 

заходів 

1. Закрити супермаркет, а приміщення здати в оренду 
 

2. Звільнити головного менеджера і найняти молодого спеціаліста 
 

3. Перевести більш досвідченого менеджера з іншого супермаркету, який 

належить вам  

4. Виявити в супермаркеті працівників-ініціаторів будь-яких сумнівних 

заходів і звільнити їх  

5. Поставити питання про стан дисципліни і ставлення до праці в 

супермаркеті на загальних зборах  

6. Поліпшити систему матеріального та морального заохочення, виділити 

додатковий преміальний фонд  



7. Провести заходи, спрямовані на реорганізацію внутрішнього середовища 
 

8. Провести для колективу супермаркету семінар з органіації праці й 

управління персоналом  

9. Направити менеджера супермаркету на курси підвищення кваліфікації 

керуючих кадрів  

10. Збільшити витрати на рекламу саме цього супермаркету 
 

11. Ввести накопичувальні дисконтні картки для постійних покупців 
 

12. Здійснити низку рекламних акцій товарів, які можна придбати в цьому 

супермаркеті  

13. Обладнати місце для паркування автомобілів клієнтів біля 
супермаркету 
 

 

 

 

 

Урок 39 

Тема:  

 Тема уроку: Конфліктні ситуації і вихід з них. 

Мета: ознайомитися з поняттям конфлікту та управління ним в роботі адміністратора 

Матеріал уроку 

Ідеальний безконфліктний стан, коли люди працюють і взаємодіють в повній гармонії з 

самими собою і оточуючими – це недосяжна утопія. Тому більшість зусиль щодо повного 

усунення конфліктів виявляються марними. 

Традиційно психологічна література робила акцент на «вирішення» конфлікту, 

підкреслюючи, що його можна і необхідно вирішити: досягти ідеального безконфліктного 

стану, коли люди працюють і взаємодіють в повній гармонії з самими собою і оточуючими. 

Однак повсякденна практика показала, що: 

– більшість зусиль щодо повного усунення конфліктів виявляються марними; 

– конфлікти, крім негативної функції, здатні мати і позитивний ефект. 

У своєму аналізі конфліктів в системі міжособистісних відносин Кеннет Томас (Kenneth W. 

Thomas) припустив, що необхідно перенести акцент з усунення конфліктів на контроль  або 

управління ними. Вперше в соціальній психології було поставлено питання про 

неоднозначне ставлення до особистісних конфліктів і було показано, що одне із завдань 

управління – навчитися керувати всіма фазами конфлікту. 

К. Томас виділив наступні п’ять способів врегулювання конфліктів: 



1. Суперництво (конкуренція), як прагнення домогтися задоволення своїх інтересів на 

шкоду іншому. 

2. Пристосування, що означає в протилежність суперництву принесення в жертву 

власних інтересів заради інших. 

3. Компроміс (нейтральний варіант). 

4. Уникнення, для якого характерна, як відсутність прагнення до кооперації, так і 

відсутність тенденції до досягнення власних цілей. 

5. Співпраця, коли учасники ситуації приходять до консенсусу, повністю задовольняє 

інтереси обох сторін. 

Згідно К. Томасу при уникненні конфлікту жодна зі сторін не досягне успіху. При таких 

формах поведінки, як конкуренція, пристосування і компроміс, можливі два варіанти: або 

один з учасників у виграші, а інший програє, або обидва програють, тому що йдуть на 

поступки один одному. Тільки одна стратегія – співпраця – приносить виграш обом сторонам 

 

 

Домашнє завдання: 

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

практичну роботу 

 

 

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