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Тема: Практична робота № 3: Тренінг удосконалення техніки спілкування 

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

професій регіону 

Матеріал уроку 

 

 «Удосконалення техніки спілкування»  
Правила проведення гри:  

Бути активним.  

Говорити від себе.  

Бути відвертим і відкритим.  

Бути толерантним.  

Дотримуватися відведеного часу.  

 

Завдання: Прослухати діалог між адміністратором та відвідувачем і знайти 

помилки адміністратора:  
Відвідувачка: Добрий день!  

Адміністратор: Вітаю!  

Відвідувачка: Я б хотіла займатися у Вас фітнесом.  

Адміністратор: Взагалі-то фітнес – це здоровий спосіб життя. А чим саме Ви б хотіли займатися?  

Відвідувачка: Навіть не знаю. Так, щоб похудати.  

Адміністратор: Похудати Ви можете абсолютно на будь-яких тренуваннях. Які саме тренування 

Вас цікавлять?  

Відвідувачка: Розумієте, я у фітнес-клубі вперше, і якщо чесно не знаю які тренування вибрати. 

Що ви порадите?  

Адміністратор: Важко так сказати. Дивлячись, що Вам подобається. Вам статичні чи динамічні 

тренування підходять.  

Відвідувачка: А що таке статичні?  

Адміністратор: Це статичні тренування – такі, як пілатес, каланетик…  

Відвідувачка: ???? А що таке пілатес?  

Адміністратор: Пілатес – це тренування, які сприяють формуванню м’язів спини. Ось якщо у Вас 

сидяча робота, болить часто спина – тоді це для Вас.  

Відвідувачка: А в мене буде виходити? Я ж ніколи не займалася…  

Адміністратор: Вийде, не хвилюйтеся. Пілатес підходить майже всім, це зовсім не важко.  

Відвідувачка: Добре. Тоді я піду на пілатес. Скільки коштує абонемент?  

Адміністратор: 400 грн. в місяць.  

Відвідувачка: ????  

Адміністратор: Ви можете взяти разове заняття за 70 грн. – попробуйте, якщо сподобається – 

тоді оформіть абонемент.  

Відвідувачка: Добре. А в який час у Вас проходять тренування?  

Адміністратор: В 20.00 щовівторка і четверга, а в 9.00 по понеділках і п’ятницях.  

Відвідувачка: Ой а мені не зручно в цей час. А в 18.00 у Вас немає? У мене робота закінчується 

в 17.00.  

Адміністратор: Ні, нажаль, немає.  

Відвідувачка: Дякую, а що у Вас є у 18.00?  

Адміністратор: У 18.00 у нас є степ-аеробіка.  

Відвідувачка: А це що таке?  

Адміністратор: Це динамічні заняття на степ-платформі.  

Відвідувачка: Це швидко?  



Адміністратор: Так, дуже.  

Відвідувачка: Ой, ні. Мені більше повільні тренування підходять. Як ви сказали – пілатес для 

спини хороше тренування?  

Адміністратор: Так пілатес.  

Відвідувачка: Дякую. (Іде геть) 
 
Питання для контролю: 

1. Опишіть принцип ділової бесіди 

2. Надайте власні практичні рекомендації щодо успішного проведення ділової бесіди 
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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.  
 

 

 

 

 

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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